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RESUMO
Este trabalho discute o processo de feminização da aids no município de Montes ClarosMG, bem como analisa a reprodução de modelos discriminatórios de uma sociedade com
características androcêntricas marcantes e profundas que tende a sublimar e elevar o
homem como o centro de todas as discussões. Quanto à metodologia utilizada, optamos
pela combinação da pesquisa quantitativa e qualitativa, o objetivo da combinação dessas
técnicas é a análise das representações da mulher na história, explicitada por autores que
referendam essa temática, em que se é possível observar a reprodução de uma sociedade
sexista, na qual o homem é enaltecido frente às relações sociais, afetivas e sexuais. Nela,
são feitas distinções entre os gêneros masculino e feminino não apenas no aspecto físicobiológico, mas principalmente a partir de questões preconceituosas construídas
socialmente. Foram realizados levantamentos secundários sobre o fenômeno da aids (dados
quantitativos). Na parte qualitativa foram realizados grupos focais. Os dados preliminares
apontam o crescimento do número de mulheres contaminadas pelo HIV, uma vez que o seu
caráter histórico de submissão e dependência junto à figura masculina as impede, ou induz
a não utilização de métodos preventivos. Neste contexto, as relações que estas mulheres
estabelecem com seus parceiros são relações nas quais o homem exerce total poder frente à
sexualidade e afetividade de ambos. As mulheres são remetidas a um papel secundário na
história da humanidade, fato ainda muito presente nos dias atuais, que tende a interferir de
maneira precisa na contaminação do vírus HIV por esse grupo, haja vista as barreiras e/ou
tabus impostos por essa sociedade de caráter machista.
Palavras-Chave: Mulher; Relações de gênero; Aids.

ABSTRACT
This work discusses the feminization process of AIDS in the city of Claros, Minas Gerais
Montes and check the playback discriminatory models of a society with remarkable and
deep androcentric features that tends to sublimate and elevate man as the center of all
discussions. As for methodology, we chose the combination of quantitative and qualitative
research, the aim of combining these techniques is the analysis of representations of
women in history, made explicit by authors who endorse this theme, in which you can see
the reproduction of a sexist society in which man is exalted in the face of social, emotional
and sexual relationships. In it, distinctions are made between male and female not only in
the physical-biological aspect, but mostly from biased questions socially constructed.
secondary surveys were conducted on the AIDS phenomenon. In the qualitative part will
be focus groups. Preliminary data indicate growth in the number of women infected with
HIV since its historic character of submission and dependence by the male figure prevents
or induces not use preventive methods. In this context, the relationships that these women
have with their partners are relationships in which man exercises full power forward to
sexuality and affectivity of both. Women are sent to a secondary role in the history of
humanity, the fact still very present today, which tends to interfere accurately the spread of
HIV virus by this group, given the barriers and / or taboos imposed by that company
macho character.
Keywords: Women; gender relations; AIDS.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como principal objetivo analisar o processo de
feminização1 da aids2 no universo das usuárias atendidas pelo Grupo de Apoio à Prevenção
e aos Portadores de Aids3 (GRAPPA) no município de Montes Claros/MG.
Referendado tema é de fundamental importância para os agentes que trabalham
direta e ou indiretamente com a problemática do vírus HIV/aids, especialmente os
profissionais do Serviço Social, uma vez que tal categoria apresenta como princípio básico
a análise e a decodificação da realidade a fim de construir propostas de trabalho criativas
que propiciem a garantia e a efetivação dos direitos sociais, a partir de demandas
emergentes do cotidiano4 (IAMAMOTO, 2001).
O fenômeno de feminização da aids exige que, hoje, os profissionais das mais
diversas áreas tenham a capacidade de decifrar, conhecer e analisar de maneira ampla e
crítica os diversos aspectos inerentes à sociedade, e, sobretudo, os impactos advindos das
transformações históricas e sociais. Esse exercício de reflexão crítica do passado representa
um salutar importante para a análise da conjectura social contemporânea, além de enunciar
novas possibilidades de relação para com os sujeitos envolvidos nos fenômenos, a partir do
conhecimento de pontos básicos inerentes à realidade dos mesmos.
1

Nos primeiros anos após a descoberta do HIV/aids, a doença foi considerada basicamente restrita aos
homossexuais masculinos, hemofílicos (exclusivamente homens) e demais pessoas que receberam sangue e
hemoderivados e, em certa medida, aos usuários de drogas injetáveis (majoritariamente homens), e pessoas
com comportamentos promíscuos. Essas pessoas foram determinadas como ―grupo de risco‖. Contudo, no
decorrer dos anos essa avaliação foi desmentida, evidenciando o papel das desigualdades sociais e de gênero
na contínua transformação da epidemia, sobretudo no Brasil, tendo em vista a participação proporcional cada
vez maior das mulheres entre os novos casos de aids. Esse fenômeno em que se observa o crescimento
significativo de mulheres infectadas pelo HIV/aids é denominado na literatura de feminização da aids, termo
que
será
bastante
evidenciado
no
decorrer
desse
estudo.
Disponível
em:
<http://periodicos.ufes.br/temporalis/article/view/1368>.
2
Termo que vem do inglês acquired immunodeficiency syndrome, também conhecida no Brasil como SIDA
(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). (MARTINS, 2014). A doença se manifesta após a infecção do
organismo humano pelo HIV, ou Vírus da Imunodeficiência Humana, também traduzido da sigla em
inglês. A aids não é causada espontaneamente, mas por um fator externo (a infecção pelo HIV). Mas o vírus
tem um longo período de incubação antes do surgimento dos sintomas da doença, infecção das células do
sangue e do sistema nervoso. Por isso, uma pessoa pode ser portadora do vírus sem necessariamente estar
com aids. <http://vivercomhiv.com.br/2015/04/25/diferencas-entre-aids-e-hiv/>.
3
De acordo com o manual de editoração e produção visual da Fundação Nacional de Saúde (2004); e as
orientações da Comissão Nacional de Aids do Ministério da Saúde (CNAIDS), recomenda-se que a sigla
AIDS (em inglês) seja nomeada nos documentos e publicações: Aids (com a primeira letra maiúscula) – só
quando vier em títulos. No diário, utilizar aids (todas com letras minúsculas), pois se trata de um substantivo
comum. Isso também serve para a escrita das demais doenças: sífilis, gonorréia, hepatite
etc.<http://www.aids.gov.br/pagina/atas-documentos-cnaids>.
4
Embora a presente dissertação tenha, pela natureza desse tipo de estudo, objetivos acadêmicos, pensamos
também que será um instrumento que viabilizará a avaliação e/ou formulação de políticas públicas dentro
dessa temática.
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O interesse pelo tema proposto começou entre os anos de 2008 e 2009, quando
ainda era acadêmica do curso de Serviço Social e prestei estágio no Grupo de Apoio à
Prevenção e aos Portadores de Aids (GRAPPA), instituição de referência e apoio à pessoas
diagnosticadas com HIV/aids. Contribuição importante que tem somado a essa trajetória é
a participação enquanto pesquisadora do projeto de pesquisa e extensão: ―O processo de
feminilização5 da Aids na cidade de Montes Claros/MG pela perspectiva das relações
sociais de gênero: uma proposta de intervenção e de pesquisa‖, coordenado pela Prof.ª Dra.
Maria da Luz Alves Ferreira, professora do Programa de Pós-graduação em
Desenvolvimento Social e do Curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual de
Montes Claros (Unimontes). O projeto foi aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)6, em 2014, e as experiências enquanto estagiária e
recente pesquisadora suscitaram as primeiras impressões e reflexões sobre as repercussões
sociais e subjetivas que o anúncio do diagnóstico de HIV/aids acarreta às pessoas,
sobretudo às mulheres.
Acompanhando mulheres nos atendimentos no GRAPPA, estas relatavam
momentos de profundos silêncios e choros, dramas em seus relacionamentos amorosos,
abandonos, separações, revolta, culpas, traições, desejos, frustrações. Essas experiências
me levaram a direcionar maior atenção às questões atreladas entre feminino e aids e os
possíveis comprometimentos para as mulheres, especialmente a respeito da sexualidade,
dados os contornos diferenciados de restrições, condenações, subjugação e punições que o
exercício da sexualidade feminina enfrenta pelas questões morais que foram sendo
construídas ao longo da história.
No século XVIII, nos primórdios da Revolução Francesa, a luta das mulheres
por direito a um lugar fora da casa, único lugar de reconhecimento como esposas e mães, já
pode ser identificado. Para além da casa, os lugares que restavam para as mulheres eram a
5

Quanto as terminologias feminização e feminilização: na literatura especializada, aparecem alternativamente
dois significados para o conceito de feminização, a saber: significado quantitativo ou feminilização: refere-se
ao aumento do peso relativo do sexo feminino, na composição de uma profissão ou ocupação; sua
mensuração e análise realizam-se por meio de dados estatísticos; significado qualitativo ou feminização:
alude às transformações de significado e valor social de uma profissão ou ocupação, originadas a partir da
feminilização e vinculadas à concepção de gênero predominante em uma época; seu impacto é avaliado pela
análise do discurso. Posto isso, e considerando os objetivos dessa dissertação, o termo adotado em nosso
estudo é feminização. Disponível em: <http://periodicos.ufes.br/temporalis/article/view/1368>.
6
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) é a agência de indução e
fomento à pesquisa e à inovação científica e tecnológica do Estado de Minas Gerais. Compete à Fundação
apoiar projetos de natureza científica, tecnológica e de inovação de instituições ou de pesquisadores
individuais, que sejam considerados relevantes para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico e
social do Estado.
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vida religiosa ou a acusação de bruxaria. A sociedade então se dividia da seguinte maneira:
no espaço público, os homens; no espaço privado/doméstico, as mulheres (PINSK, 2013).
Em meados do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, observam-se
as primeiras manifestações das mulheres na luta pelos direitos políticos de votar,
caracterizando-se como o primeiro movimento feminista do mundo, organizado e
espalhado na Europa e Estados Unidos. Considerando as especificidades de época e local,
os movimentos feministas que surgem ao longo da história começam a reivindicar uma
inserção da mulher na vida pública, contrariando a lógica disseminada de que o único
espaço que a mulher deveria ocupar é o da casa, da vida privada e doméstica. A luta
travada pela conquista de espaço público, direitos civis e políticos trouxeram ao debate
temas considerados tabus, como a sexualidade da mulher (PINSK, 2013).
Na virada do século XIX para o século XX, situam-se os primórdios do
movimento feminista no Brasil. Em 1932, as mulheres conquistam o direito de votar, e
para além dos direitos políticos, outros temas são postos em debate, tais como o divórcio e
sexualidade, considerados delicados na época (PINTO, 2003). Essas manifestações
propiciaram contundentes discussões acerca de uma sociedade em que ideologias,
representações sociais e códigos morais são construídos no intuito de determinar o espaço
e destino das pessoas, sobretudo, o destino das mulheres. Estas que foram reprimidas desde
então, iniciam ações de ruptura e concomitantemente um processo de desconstrução sobre
os papéis que homens e mulheres devem assumir na ordem social.
Considerando os marcantes acontecimentos políticos e econômicos do mundo,
dados pela inserção da mulher no mercado de trabalho e seu maior espaço na via pública,
bem como os avanços tecnológicos, principalmente no âmbito da comunicação e
informação, e os importantes movimentos sociais e culturais, que pregaram uma maior
liberdade sexual, a emancipação feminina em contraposição ao modelo moral e tradicional
de família, surgem no início da década de 1980 os primeiros casos de aids, apavorando a
sociedade com um vírus de morte rápida, em que medos, incertezas e a vulnerabilidade do
homem são colocados em reflexão. Nesse período, a mídia desempenhou o papel de
divulgar o alarde dos perigos dessa doença, o que levou os estudos sobre a aids a trilhar
caminhos para além do aspecto biomédico, fazendo compreender a aids como uma doença
de forte cunho social e de discussões sobre os comportamentos sexuais das pessoas
(MARTINS, 2014).
Para Loyola (1994) o desconhecimento das formas de contaminação nos
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primeiros anos da doença acarretou profundas marcas na sociedade, trazendo dor, perdas,
pânico, e acabou por expor outras doenças tão traumáticas quanto a aids, como o
preconceito e exclusão.
Com a associação inicial do vírus HIV/aids aos homossexuais, usuários de
drogas e pessoas de comportamento sexual promíscuo, o alerta para a contaminação de
mulheres em relações heterossexuais e uniões estáveis, bem como outros perfis suscetíveis
à contaminação foi feito tardiamente. Com isso, no final da década de 1980, já se observa
um expressivo aumento de mulheres infectadas pela via sexual, conforme dados do
Programa Nacional de DST/HIV/Aids (BRITO et al 2001).
A expressiva entrada das mulheres nos dados notificados de aids e sua alta
proporção de contágio por meio de relações heterossexuais e parceiros fixos revelam que a
sua história de subordinação e dominação, de desequilíbrio de poder nas relações afetivosexuais, de invisibilidade e silêncio, a colocam numa situação de vulnerabilidade frente ao
vírus HIV/aids, e tal dicotomia

deve ser considerada nas práticas de pesquisa e

intervenção (SILVEIRA, 2002). Esse panorama suscita questionamentos sobre a percepção
das mulheres quanto ao risco de infecção, a negociação junto ao parceiro no uso efetivo do
preservativo, e as relações sociais de gênero e sexualidade que permeiam todo esse
contexto da relação entre homens e mulheres.
Para Saldanha (2003) a sociedade exprime dois discursos distintos, um sobre o
feminino, que fica atrelado ao mundo afetivo e romântico, às sensações; outro sobre o
masculino, centrado na prática do ato sexual em si. Para essa autora, a mulher vivencia o
sexual como forma de plenitude amorosa, de entrega ao outro, de fusão total e desejo
simbolizados no ato sexual. Desta forma, a prescrição normativa do uso do preservativo
pode representar uma barreira a esse pacto amoroso. Os homens, por sua vez, prezam pelo
prazer e satisfação do corpo, e nesse aspecto, o uso do preservativo também pode trazer
algum desconforto ou barreira para essa satisfação. Aliado a essas representações, sugerir o
uso do preservativo, sobretudo em relações estáveis, pode ser constrangedor para a mulher,
pois é recebido como um ato de desconfiança ou sinal de traição pelo parceiro.
Considerando o panorama em que o processo de feminização da aids ganha
visibilidade social, observa-se a necessidade de maior discussão sobre o papel das
mulheres e homens dentro das relações heterossexuais, os significados e representações
que cada um tem de si e sobre o outro nos aspectos da afetividade e sexualidade, bem
como as relações de poder que ambos estabelecem nos relacionamentos.
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Diante os paradigmas de sexo e morte, associados comumente à aids e tabus
que foram sendo construídos, o presente estudo objetiva: identificar como as relações
sociais de gênero e sexualidade podem contribuir para a vulnerabilidade de mulheres ao
HIV/aids; traçar o perfil socioeconômico das mulheres contaminadas e participantes da
pesquisa; diagnosticar quais os motivos que as levaram a não prevenção; analisar as
representações e construções sociais de gênero enquanto fator contribuinte para o índice de
mulheres infectadas pelo HIV; identificar o sentimento dessas mulheres frente à descoberta
da contaminação do vírus HIV por intermédio de seus respectivos esposos, parceiros e/ou
companheiros; averiguar quais os rebatimentos da vida social dessas mulheres após a
contaminação, diagnosticando quais políticas públicas atendem esta demanda.
A proposta de investigação7 desenvolvida aqui busca especialmente responder
essas questões e identificar as consequências que o diagnóstico positivo para o HIV pode
trazer para a subjetividade das mulheres, considerando as relações sociais de gênero e
sexualidade que estão postas na realidade das mesmas. O estudo irá trazer como pano de
fundo a análise do perfil socioeconômico das mulheres contaminadas e a realidade vivida
pelas mesmas após o diagnóstico positivo para o HIV.
Partimos do pressuposto que o processo de feminização do vírus HIV/aids
pode estar intimamente relacionado ao conceito de vulnerabilidades ao HIV, em que as
mulheres são destaque, tendo em vista as construções sociais de gênero e sexualidade;
acredita-se que paira sobre essas mulheres uma diversidade de sentimentos dentre eles
destacam-se: traição, frustração, desapontamento, decepção, baixa-estima, arrependimento,
abandono, desprezo, dentre outros e que o processo de discriminação para com as mulheres
é intensificado quando portadoras do vírus HIV.
Tecemos duas hipóteses, a saber: que a dinâmica do fenômeno de feminização
da aids observado no Brasil é reproduzido no município de Montes Claros, em que se é
possível identificar um crescimento progressivo de mulheres infectadas pelo HIV/aids; e
que existe uma carência de políticas públicas intimamente voltadas as mulheres
soropositivo nesse município.
Pois bem, avalia-se que são inúmeros os problemas que perpassam o cotidiano
das mulheres que vivem com aids, que vão desde aspectos socioeconômicos e políticos,
7

A proposta de investigação poderá ainda, trazer elementos concretos que qualificarão discussões acerca da
realidade das mulheres portadoras do vírus HIV e as possíveis estratégias de atuação junto ao fenômeno de
feminização da doença, propiciando aos profissionais da área da saúde, ciências sociais e humanas a
oportunidade de ampliação dos horizontes no que tange aos conceitos teóricos, práticos e interventivos.
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aos de níveis relacionados ao gênero e à cultura societária. A busca do conhecimento de
tais questões por parte dos profissionais que trabalham com respectiva esfera social se
torna preponderante e crucial, haja vista que, após absorverem os reais conflitos, impasses
e obstáculos que essas mulheres carregam em seu contexto social, poderão, de fato,
estabelecer uma práxis coerente, dinâmica e eficaz frente às condições postas.
Buscar-se-á, portanto, compreender as particularidades desse fenômeno,
principalmente os aspectos que circundam os processos de construção do papel da mulher
na sociedade, vislumbrando elucidar as causas para um crescimento tão significativo de
mulheres infectadas pelo vírus. Não obstante, pretende-se identificar o sentimento dessas
mulheres ao descobrirem que foram contaminadas pelo seu companheiro, e conhecer as
razões possíveis que as levaram a não prevenção.
É valido ressaltar que a pesquisa proposta nesse estudo não irá abordar de
forma enfática a contaminação do HIV em homens, crianças, adolescentes, homossexuais,
idosos bem como a contaminação por drogas injetáveis ou por transfusão de sangue. Darse-á ênfase às mulheres soropositivas infectadas através de relações heterossexuais,
envolvendo relações afetivas estáveis com parceiro/companheiro fixo.
Outro ponto a ser esclarecido, é que ao tratarmos do processo de feminização
da aids, não temos a intenção de restringir essa doença ao público feminino, ou mesmo
confirmar hipóteses de que a aids é preponderantemente uma doença feminina. A
feminização da aids é apenas um dos fenômenos que a aids apresenta dentre outros como a
juvenilização e envelhecimento.
Embora os assuntos relacionados aos processos discriminatórios contra a
mulher sejam abrangentes, o enfoque adotado neste trabalho pretende discutir como as
relações desiguais de poder verificados no contexto histórico da mulher, contribuem para a
disseminação do vírus HIV no gênero feminino, e ainda como esse processo de
feminização da aids enaltece a desvalorização e preconceito à mulher.
Posto isso, a dissertação está estruturada da seguinte maneira: no primeiro
capítulo, trataremos especificamente do papel da mulher na sociedade e das construções
sociais que se fizeram ao longo da história acerca do gênero feminino e masculino.
Visando a análise dessas questões, o estudo apresentará um incipiente panorama acerca da
história das mulheres, abordando aspectos como status social, condições políticas, afetivas
e sexuais, além de termos estigmatizantes veiculados a este gênero e sua posição frente à
figura masculina. Para norteio dessa discussão, o presente estudo se embasou em autores
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como Engels (2002), Bourdieu (2002), Pateman (1993), Beauvoir (1983), Perrot (2013),
Pinsky (2013), Priore (2010) dentre outros, os quais nos serviram de principal arcabouço
teórico para compreensão das construções histórico-sociais sobre feminino e masculino
observados na cultura/realidade contemporânea. O estudo desses autores nos permite
sinalizar uma ordem social extremamente masculina, que destina à mulher um papel
secundário que é, por sua vez, pouco reconhecido e valorizado. Trata-se de representações
sociais, que impõem papéis masculinos superiores aos femininos.
Através desse aporte teórico vislumbramos desmistificar e decodificar essa
formação histórica, no intuito de compreender a perpetuação de características presentes na
sociedade, nas quais se destina ao homem adjetivos de dominador e, até mesmo de sexo
superior. A compreensão destes estigmas históricos nos levará à compreensão da realidade
do processo de feminização da aids. Acredita-se que as características do contexto
histórico da mulher tais como submissão, inferioridade e dependência se configuram
elementos contributivos para a não adesão de métodos preventivos por parte das mulheres
dentro de suas relações afetivas/sexuais.
Por isso, o primeiro capítulo intitulado: ―O papel da mulher na sociedade: entre
autonomia e subordinação‖, abordará o papel da mulher na sociedade, trazendo uma breve
perspectiva histórica, reportando-se ao cenário político e social da antiguidade, idade
média e idade moderna, trazendo elementos teóricos que contribuem para a compreensão
de como se deu a construção da sociedade patriarcal, em que o homem exerce o papel
dominante, e como essa estrutura foi se fortalecendo ao longo do tempo. Fará menção
também aos contra movimentos sociais face ao patriarcalismo, momento em que a mulher
busca maior autonomia em suas relações políticas, sociais, afetivas e sexuais. Nesse ponto,
apresentaremos uma discussão sobre a tensão entre os espaços públicos e privados, tensão
que é similar à observada entre homens e mulheres, já que estes lugares foram socialmente
construídos para serem ocupados somente por um deles. Assim, quando a mulher
vislumbra assumir o lugar que para os homens pertencem só a eles, o embate se torna
inevitável.
Trataremos ainda a questão do gênero como categoria relacional, como uma
das formas de compreender e analisar a realidade social em meio à sua complexa dinâmica,
não nos desvencilhando dos processos e contextos históricos que envolvem mulheres e
homens. Esta categoria ultrapassa as esferas da biologia e do culturalismo, assumindo uma
visão relacional pautada na construção que se é feita do masculino e feminino na vida
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social. Desse modo, os estudos de gênero nos indicam a analisar a condição feminina a
partir das relações interpessoais entre homem e mulher, em que a construção destas
relações se encontram permeadas pela hierarquia e poder. Os autores utilizados para
discussão desse tema foram: Bandeira (2005), Safiotti (1994), Scott (1995), Suárez (2000),
Lauretis (1987) e outros.
No segundo capítulo apresentaremos dados quantitativos acerca da aids no
Brasil e suas regiões, no intuito de fornecer um panorama da doença. Abordaremos o
histórico da aids e sua dinâmica de contaminação no decorrer dos anos, assim como as
transformações dadas no que se refere ao perfil epidemiológico. Enquanto subsídios
teóricos foram utilizados os seguintes autores: Barbará et al (2005) Chin (2002), Dhalia
(2008). Gomes (1992), Martins et al (2014, Silva et al (2013), Taquette (2009), e outros.
Esses autores elucidam sobre o avanço da aids e como ela repercute na sociedade, não só
em termos clínicos, mas principalmente no ideário social das pessoas. As consequências
dessa epidemia trazem preocupações para além da área biomédica, tornando-se uma
problemática social, em que os traumas nas subjetividades dos indivíduos são tão graves
quanto os efeitos que a doença causa no corpo físico-biológico.
Sendo assim, no segundo capítulo, intitulado: ―Aids: um mal dos séculos XX e
XXI?‖ trataremos sobre o prenúncio da doença na década de 70, e sobretudo, nos anos 80,
em que são registrados os primeiros casos de HIV/aids no mundo, o alarde sobre uma
doença potencialmente mortal, ligada inicialmente a homossexuais e pessoas com
comportamentos sexuais promíscuos. Discutiremos o avanço da doença e as principais vias
de transmissão. Em seguida, abordaremos o panorama do HIV/aids no Brasil, com os
primeiros casos notificados, concentrados inicialmente nos estados de São Paulo e Rio de
Janeiro, delineando sua expansão para as demais regiões do país.
Concomitantemente

a

essa

discussão,

apontaremos

a

dinâmica

e

transformações da aids no decorrer dos anos, sobretudo ao que se refere às mudanças no
perfil epidemiológico da doença, em que se observa um alto índice de mulheres infectadas.
Será apresentado o espectro da doença no estado de Minas Gerais, observando se a
realidade da doença acompanha as tendências nacionais, ou não. Ao final desse capítulo,
será apresentado o panorama da aids no município de Montes Claros, cidade considerada
polo-receptor no tratamento do HIV/aids, recebendo para atendimento pessoas dos
municípios do Norte de Minas e Sul da Bahia. Aqui também serão observados se a
tendência nacional e do estado são reproduzidas neste município, especialmente no que se
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refere à feminização da doença. Posteriormente, discutiremos com maior ênfase os
paradigmas que envolvem a mudança do perfil epidemiológico do HIV/aids e seus
desdobramentos para o que hoje se denomina de feminização da aids.
É importante esclarecer, inicialmente, que o estudo constatou uma escassez na
literatura de dados quantitativos e qualitativos a respeito da aids a partir do ano de 2009.
Em virtude disso, as referências utilizadas podem, no primeiro momento, sugerir
defasagem de aporte teórico utilizado na dissertação. Exceto pelos dados apresentados
pelos órgãos federais, através dos Boletins Epidemiológicos de HIV/Aids, pouco se
produziu em termos de análises, tanto em âmbito quantitativo, como qualitativo. Nota-se
uma rica produção entre os anos de 1990 a 2008. A partir de então, obtivemos dificuldades
em apresentar dados recentes que pudessem ser comparados com os de anos anteriores. No
caso de Minas Gerais, essa escassez foi ainda mais evidente, sobretudo, porque o último
Boletim Epidemiológico de HIV/Aids emitido pela Secretaria Estadual de Saúde foi
emitido no ano de 2007. No site oficial dessa secretaria, não foi possível obter maiores
informações sobre o panorama da doença em anos recentes. Os dados apresentados, em
que se observam dados recentes, são advindos do banco de dados: DATASUS, do
Ministério da Saúde.
No terceiro capítulo apresentamos uma breve descrição da perspectiva
metodológica adotada, que se caracteriza enquanto quanti-qualitativa, com levantamentos
de dados quantitativos relacionados à epidemiologia da doença e qualitativos com a
realização de grupos focais. Discutiremos sobre a perspectiva quanti-qualitativa, apontando
a relevância dessa abordagem para o tema aqui proposto, em que o compartilhamento
dessas técnicas nos possibilitou a complementação de dados, favorecendo a amplitude de
visão sobre um mesmo objeto. Trataremos sobre a técnica de grupos focais, suas
características e dinâmicas, as quais propiciaram a apreensão de dados que não seriam tão
bem expressos através da utilização de outras técnicas.
A corrente teórico-metodológica utilizada foi a fenomenologia, uma vez que
nosso objetivo central foi apreender as intersubjetividades das mulheres contaminadas pelo
HIV/aids e sua percepção sobre a realidade vivida. Essa corrente nos propicia ferramentas
contundentes para buscar essa compreensão, trazendo conceitos importantes como
intersubjetividade, intencionalidade e consciência. Apresentaremos também nesse capítulo,
o perfil socioeconômico das colaboradoras dos grupos focais, no intuito de melhor ilustrar
a realidade em que essas mulheres estão inseridas.
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Posto isso, o terceiro capítulo é intitulado: ―Relações de gênero e sexualidade:
um estudo sobre o processo de feminização da Aids‖, etapa em que apresentamos as
técnicas, instrumentos e corrente epistemológica adotados para coleta e análise de dados.
Salientamos que a opção pela pesquisa de caráter quanti-qualitativo representou um salutar
analítico sobre a questão, tendo em vista que, as diferentes perspectivas propiciaram o
entendimento de que, para além dos dados quantitativos, em que a epidemia precisa ser
enfrentada, as questões suscitadas através dos grupos focais levantam situações de extrema
importância que contribuirão para o delineamento de ações de enfrentamento junto à
doença. Não se trata somente de medidas de cunho preventivo, mas, sobretudo, de
discussões que culminem na quebra de tabus, preconceito e construções sociais sobre os
gêneros feminino e masculino. A desconstrução de papéis e das relações de poder
existentes poderão contribuir significativamente no enfrentamento da aids, em especial, no
número de mulheres infectadas pelo vírus.
A análise dos dados foi feita através de corrente fenomenológica e, nesse
capítulo, apresentamos as contribuições desse aporte epistemológico nos estudos de aids
em mulheres. A intenção de aplicá-la à análise dos grupos focais foi essencialmente para
compreender o que está por trás da realidade apresentada por essas mulheres, buscando
apreender aquilo que está escondido, ou que se esforça por esconder, os sentimentos, os
valores, as expectativas, a subjetividade que por vezes revela os significados e as
percepções sociais que essas mulheres têm sobre si mesmas, sobre suas relações, sobre o
mundo.
Em seguida, abordamos a escolha da técnica de grupos focais e como os
mesmos foram planejados e executados. Contamos com dois grupos focais de mulheres
atendidas pelo GRAPPA, sendo o primeiro composto por 05 mulheres, e o segundo por 06
mulheres. Em contato com as colaboradoras, foi realizado o preenchimento de um
questionário socioeconômico, no intuito de melhor ilustrar a realidade social em que essas
mulheres estão inseridas. Os dados são apresentados através de dois quadros. Vale
ressaltar, que os dados são apenas para mera ilustração da realidade social das
colaboradoras dos grupos focais, não devendo ser tratado como representação da
população de mulheres atendidas pelo GRAPPA, ou como um perfil das mulheres que
vivem com aids no município de Montes Claros/MG. Os grupos focais foram registrados
através de dois gravadores de áudio e uma filmadora com ângulo desfocado, preservando
assim a identidade das participantes. Contamos também com a colaboração de três
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estagiárias, que ficaram responsáveis pela observação dos grupos focais, registrando os
comportamentos e expressões durante as discussões.
Por fim, apresentamos as análises dos grupos focais, em que fazemos menção
de algumas falas das colaboradoras, correlacionando-as com os estudos teóricos presentes
na literatura e também discutidos ao longo da dissertação. As participantes emitiram
opiniões marcantes e revelaram situações comoventes, que nos remeteram ao impacto que
essa doença pode trazer à vida das pessoas. Observamos dramas, dilemas, sofrimentos,
lembranças, um mister de sentimentos que torna a aids um problema de saúde traumático, e
por vezes, difícil de superar. Nota-se que muito mais que flagelo ao corpo, a aids flagela a
alma, a subjetividade, o amor próprio.
Em seguida, nossas considerações finais, com reflexões e impressões sobre as
discussões feitas no decorrer do trabalho e os dados colhidos na pesquisa de campo,
elucidando perspectivas futuras sobre o tema e possíveis estratégias de enfrentamento a
realidade das mulheres que vivem com HIV/aids.
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CAPÍTULO I

O PAPEL DA MULHER NA SOCIEDADE: ENTRE AUTONOMIA E
SUBORDINAÇÃO?

A tentativa de relatar a história das mulheres é um empreendimento desafiador,
que demanda profundo estudo, cabendo um novo trabalho em termos de dissertação. Posto
isso, vale esclarecer que o objetivo aqui é apresentar elementos da história das mulheres
que fortaleçam a discussão sobre o fenômeno da feminização da aids. Nesse sentido, a
abordagem que se fará, apesar de se valer de estudos historiográficos, não pretende
estender-se à magnitude que tal empreendimento exige. Com efeito, reportar-se ao passado
é fundamental e necessário para melhor compreendermos a realidade atual, seus
desdobramentos e contradições, haja vista que nenhum fenômeno se encontra isolado,
desvinculado de quaisquer outras questões histórico-sociais.
Ao analisar a história das mulheres, podemos destacar estreitos laços com as
relações entre os sexos. Significa dizer, em linhas gerais, que historicizar sobre as mulheres
ultrapassa o relato descritivo de seu cotidiano, é, de maneira inevitável, também teorizar
sobre as relações de poder entre homens e mulheres, abarcando situações subjetivas,
veladas e obscuras, circulando, concomitantemente, entre os espaços públicos e privados,
sendo este último, observado como um ambiente mais espinhoso de se adentrar.
A vida privada nos parece aqui como campo problemático de ser explorado,
tratar o íntimo da casa, da família, do indivíduo, é tão desafiador quanto discutir sobre essa
estreita relação de poder entre homens e mulheres no campo afetivo e sexual. Eis aqui uma
das grandes iniciativas que este trabalho se propõe a realizar: abordar o espaço privado,
com foco nas mulheres e suas relações, confrontando-a com o espaço público. Ora, tratar
do processo de feminização da aids é tratar de relações estritamente ligadas ao íntimo, ao
privado, sem, contudo, abandonar suas amarras com o público.
A discussão a seguir abordará as transformações vivenciadas pelas mulheres na
sociedade, no intuito de elucidar os aspectos que a configuram como sujeito integrante de
contextos de vulnerabilidades ao HIV na contemporaneidade. Através de um breve
panorama histórico, buscar-se-á nesse capítulo uma melhor compreensão acerca dos papéis
e espaços a ela destinados, bem como seu lócus estratificado nas relações sociais, afetivas e
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sexuais. Os formatos dessas relações no decorrer da história contribuirão, de forma
preponderante, no alavancar da discussão aqui proposta, que vislumbra teorizar sobre o
processo de feminização da aids.
Muito se discute sobre os avanços alcançados pelas mulheres ao longo da
história, sua ascensão no campo político, laboral, cultural e sexual, sua independência,
enquanto ser autônomo da figura masculina. A mulher que consegue ser multifuncional,
exercendo atividades tanto no público quanto no privado. É inegável que a mulher
conquistou maior espaço na sociedade ocidental, estendendo sua abrangência para além do
espaço anteriormente delimitado, restrito ao lar, às atividades domésticas, cuidados dos
filhos e subserviência ao homem e marido, obediência ora voluntária, ora brutalmente
forçada, em níveis físicos e psicológicos. Apesar dos registros históricos de lutas e
conquistas aos direitos à participação na vida pública e de proteção na vida íntima, a
realidade aponta um quadro em que a mulher ainda não alcançou o limiar do pleno
reconhecimento social e cultural, não no mesmo patamar que o sexo masculino.
Embora os mencionados avanços sejam palpáveis atualmente, são notórios os
entraves que as mulheres ainda encontram no seu dia a dia, estratificações baseadas no
sexo, observados, por exemplo, nas discrepâncias salariais de homens e mulheres no
mercado de trabalho, na dupla jornada laboral que enfrentam, nas diversas formas de
discriminação por serem simplesmente mulher, e algo preocupante: a submissão velada e
forçada no ambiente privado, em contraposição ao protagonismo da mulher no espaço
público. Considerando que a esfera privada é lugar quase desconhecido e restrito a outrem,
desvendá-lo é um desafio, principalmente quando se ousa revelar as relações afetivas e
sexuais entre homens e mulheres. Entender o processo de contaminação da aids pelas
mulheres nas relações heterossexuais implica, necessariamente, perpassar por esse
ambiente pouco revelador, que traz consigo questões contraditórias e ambíguas, mas que
apesar de assim o ser, torna-se crucial no movimento de ação investigativa e propositiva.
Tendo observado o percurso histórico das mulheres na sociedade, o estudo será
dirigido pela identificação dos discursos embutidos nas estruturas sociais, nas relações de
poder, os interesses velados em estratificar as relações entre homens e mulheres. Trata-se
de uma tentativa modesta de tornar visível o que está escondido ou que se tenta esconder,
já que a história, segundo Perrot (1994, p. 21) ―pode ser refletida enquanto um produto da
dominação masculina‖. Posto isso, teríamos a história das mulheres, história da relação
entre os sexos, ou história das representações? Tais questionamentos nortearão a discussão
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deste capítulo, e, sobretudo, evidenciarão pontos importantes no entendimento da mulher
no contexto contemporâneo de vulnerabilidade da aids.

1. O papel da mulher na sociedade: breve perspectiva histórica

Homens e mulheres são diferentes? Em termos físicos e biológicos, sim. A
problemática em que muitos estudiosos se debruçam a estudar é se tais diferenças podem
justificar a dominação ou subalternidade de um para com/sobre o outro. Pautando-se na
historiografia acerca das mulheres, autores como Muraro (2002) e Maturana (2004),
argumentam que a mulher, em tempos mais remotos, assumia papel de destaque na
sociedade, em uma situação de igualdade face aos homens, e quiçá, de até de maior
relevância do que este. Observam-se, inclusive, hipóteses de que em sociedades antigas o
matriarcado impunha-se sobre o patriarcado, sugerindo uma realidade em que as mulheres
teriam maior domínio frente às relações sociais.
A partir de dados arqueológicos, Maturana (2004), apresenta análises de
vestígios correspondentes às antigas civilizações situadas de sete a cinco mil anos antes de
Cristo. Os indícios demonstram, segundo o autor, que a sociedade tinha um modo de vida
matrilinear, uma cultura matrística8, marcada essencialmente pela colaboração mútua entre
homens e mulheres. Nessa sociedade, as plantações e a caça eram compartilhadas por
todos, e cada um tinha um papel a desempenhar. Outro elemento característico diz respeito
à posse, que nessa cultura não é elemento central; e à cooperação, adjetivo forte e presente
nas relações sociais. Em que pese, à competição e agressão eram situações não costumeiras
de acontecer.

8

O termo "matrístico" é usado pelo autor com o propósito de conotar uma situação cultural na qual a mulher
tem uma presença mística, que implica a coerência sistêmica acolhedora e liberadora do maternal, fora do
autoritário, do hierárquico. A palavra "matrístico", portanto, é o contrário de "matriarcal", que significa o
mesmo que o termo "patriarcal", numa cultura na qual as mulheres têm o papel dominante. Em outras
palavras a expressão "matrística" é usada intencionalmente, para designar uma cultura, na qual homens e
mulheres podem participar de um modo de vida centrado em uma cooperação não-hierárquica. De acordo
com Maturana (2004, p. 20) a utilização do termo ocorre precisamente porque a figura feminina representa a
consciência não-hierárquica do mundo natural a que nós, seres humanos, pertencemos, numa relação de
participação e confiança, e não de controle e autoridade, e na qual a vida cotidiana é vivida numa coerência
não-hierárquica com todos os seres vivos, mesmo na relação predador-presa.
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Com base nesses vestígios, Maturana (2004) tece suposições históricas acerca
da passagem da cultura matrística para a patriarcal, voltando sua discussão para o âmbito
da relação materno-infantil9.
Para esse autor, a cultura matrística é a nossa forma natural de viver, contudo,
somos podados e preparados a vivenciar e reproduzir papéis sustentados pela cultura
patriarcal, sendo esta última um modelo imposto que suscita conflitos acerca de
responsabilidades e direitos.
Muraro (2002), por sua vez, explica que nas primeiras sociedades humanas as
mulheres eram trocadas pelos homens entre si, na busca de mais alimento, mais território e
melhor segurança, todavia, ao estudar detalhadamente alguns grupos, observou que não era
o homem o elemento fixo e, sim, a mulher. A autora levanta em seus estudos a hipótese de
que as primeiras mulheres eram economicamente independentes, dada a sua centralidade, e
que só entravam em contato com machos que não fossem violentos e competitivos, que
pudessem compartilhar com elas o alimento, que não as coagissem, bem como não
coagissem as crianças recém-nascidas. Importante esclarecer que Muraro (2002) tece esse
argumento com base no que considera ter sido as primeiras configurações de sociedade
humana, numa fase primitiva, remota, historicamente.
De acordo com autora, a paternidade era desconhecida nas primeiras formas de
humanidade, e que em virtude disso, pode-se definir que os primeiros grupos de seres
humanos foram matrilocais e matrilineares. Conclui que certamente havia uma divisão
sexual de trabalho, porém, elas tendiam a ser discricionárias: ―em uma das sociedades, as
mulheres faziam cerâmica e os homens pescavam; em outras passava-se o contrário‖
(MURARO, 2002, p. 29).
A divisão sexual do trabalho, segundo Muraro (2002), pode ter sido dada em
função das mulheres, já acostumadas em alimentar e proteger seus filhos, também agirem
assim com o restante do grupo, e os homens, por sua vez, tendiam a caçar e pescar para si
mesmos, possuindo um caráter mais individualista. Isso fez da mulher uma figura mais
central e de apoio a sociedade.
O olhar de Muraro é interessante, sendo considerado também o mais plausível
em nossos estudos, pois traz elementos históricos que apontam que a mulher nas eras
primitivas detinha um lugar privilegiado nas sociedades, e que provavelmente, suas tarefas
possuíam mais valor do que as masculinas. O que ocorre na atualidade, é que a mulher
9

O sentido de mãe/materno, para o autor, significa quem cuida, seja do sexo masculino ou feminino .
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continua a realizar mais tarefas do que o homem, acumulando os trabalhos fora de casa
com as atividades de cuidado com os filhos, da manutenção da moradia, e de toda a
família. A diferença é que, essas atividades atribuídas à mulher eram valorizadas, e hoje,
nem tanto. Desfaz, de certa maneira, a ideia de que a mulher esteve sempre, em todos os
tempos da história, subjugada ao homem.
As mulheres não só trabalham fora como dentro de casa, cumprindo uma
dupla jornada de trabalho que nunca existiu para o sexo masculino. Em
quase todas as sociedades, as mulheres sempre trabalharam mais do que
os homens. Toma menos tempo caçar do que fazer a coleta dos alimentos
ou cultivá-los. Assim, geralmente os homens que avocam a si a caça têm
mais tempo livre do que as mulheres (MURARO, 2002, p. 30).
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contemporaneidade tende a provocar indagações sobre como o patriarcalismo veio a
ganhar força e a se sobrepor às sociedades matrilineares e matrísticas, ou de como o
homem tornou-se figura dominadora e central, sendo a mulher colocada em status inferior
e de pouca, ou quase nenhuma relevância.
Para Muraro (2002), o processo de transformação em que, se extinguiu, em
grande parte, as características das sociedades primitivas matrilineares, ocorreu de maneira
gradual e lenta, e teve como base a construção do modelo patriarcal que podem ser
observados em vários segmentos societários, quais sejam na arte, nos mitos, na filosofia,
na política, na religião, na ciência, e outros.

1.1 O papel da mulher na Antiguidade

A discussão do espectro feminino foi tema tratado por filósofos, de distintas
épocas ou não, que controvertiam sobre a natureza da mulher e sua posição na sociedade.
Muitos deles se valeram das ciências sociais e da medicina para fortalecerem seus
argumentos sobre a inferioridade da mulher. Aristóteles, por exemplo, difundiu a idéia de
que a mulher era uma versão incompleta do homem, com a função de somente abrigar e
fazer gerar o fruto do homem, já que o sêmen do pai era quem detinha todas as
características a serem herdadas pela criança. Para Aristóteles, há duas maneiras de definir
as características dos corpos femininos: a analogia e a inferioridade relativa aos corpos
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masculinos. Perrot (1994) traz traduções do pensamento de Aristóteles, em que este
manifesta a ideia da natureza defeituosa, fraca e incompleta da mulher:
Este corpo é inacabado como o de uma criança, está desprovido de sêmen
como o de um homem estéril. Doente por natureza, consegue constituirse mais lentamente na matriz, por causa da sua debilidade térmica, mas
envelhece mais rapidamente porque tudo o que é pequeno chega mais
rapidamente ao seu fim, tanto nas obras artificiais como nos organismos
naturais. Tudo isso porque as fêmeas são, por natureza, mais fracas e
mais frias e a sua natureza deve ser considerada como uma deformidade
natural (PERROT, 1994, p. 102).

A linguagem de Aristóteles traz evidências sobre o pensamento dos filósofos
da época, em que a mulher é passiva, e na melhor das hipóteses, segundo Perrot (1994, p.
85), ―inferior, em relação, escusado dizer, ao padrão anatômico, fisiológico e psicológico
do homem, e, portanto, façam elas o que fizerem, e podem tentar fazer de tudo, fa-lo-ão
menos bem‖. A superioridade do homem é reproduzida e embasada em argumentos
biológicos, num discurso de deformismo sexual, que visa o empoderar do homem, discurso
esse que a autora tece fortes críticas:
O discurso da superioridade do homem em termos biológicos teria sido
superado? O ser mais forte fisicamente, intelectualmente, observado nos discursos da
antiguidade se perdeu? Incomodo perceber, que apesar de outras roupagens, esse discurso
ainda existe na cultura ocidental, sendo empecilho velado para o reconhecimento cultural e
social da mulher.
Em consonância com as idéias de Aristóteles, Pitágoras afirma que a mulher é
um ser originário das trevas, trazendo uma filosofia de discriminação e exclusão destas na
sociedade. Hegel também demonstra traços dessa filosofia, quando retrata que o homem
pode ser comparado ao animal, e a mulher à planta, inferindo que o progresso desta é mais
lento, pacato, ligado ao sentimentalismo, e que em virtude disso, estaria inapta a governar,
colocando todos em perigo, já que suas ações atuam de acordo com seu estado de espírito,
e não em consonância com as exigências dos indivíduos governados (ANDRIOLI, 2006).
Em contrapartida, outros filósofos partilhavam de um pensamento diverso,
consagrando-se em oposição a uma sociedade pautada nas diferenças entre os sexos.
Platão, por exemplo, trouxe em seu discurso, que as mulheres detinham a mesma
capacidade de governar e administrar dos que os homens, e que, portanto, não cabia fazer
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diferenciações entre homens e mulheres com base em um ser mais racional do que o outro.
Defendia que as mulheres deviam ser educadas como os homens (PERROT, 1994).
São Tomás de Aquino corrobora o discurso de Platão, ainda que no plano da
religiosidade, quando expõe que, homens e mulheres são iguais no céu, possuindo os
mesmos direitos. No plano superior, a alma abandona o corpo, e por isso, não há diferença
de sexo. Para este filósofo, a mulher (Eva), ao ser moldada a partir da costela do homem
(Adão), faz com que esta tenha a mesma importância do homem perante Deus
(ANDRIOLI, 2006).
Embora tenhamos opositores à situação da mulher enquanto ser defeituoso por
natureza, e logo, portanto, inferior ao homem, este foi o discurso prevalente da época, cujo
qual tratou de abrir os caminhos para a dominação masculina. E se antes tínhamos
hipóteses quanto à existência de sociedades matrilineares, ainda que comprovadas, elas se
esvaem com o surgimento do patriarcado.

No princípio era a mãe. O Verbo veio muito depois e iniciou uma nova
era: o patriarcado. O Verbo, a Palavra, um símbolo abstrato, uma
entidade arbitrária, pode dar vida a qualquer realidade, por mais
imaginária e inexistente que seja. E a palavra pode até distorcer o sentido
das realidades físicas mais óbvias, tais como o fato de a mãe dar à luz a
criança e amamentá-la, e inaugurar a dominação do macho, através da
fabricação de papéis. [...]. E é a palavra, o patriarcado que quer fazer da
dominação masculina um fato ―natural‖ e biológico. E o patriarcado é de
tal modo hoje uma realidade bem-sucedida que muitos não conseguem
pensar na organização da vida humana diferente da patriarcal, em que o
macho domina de direito e de fato (MURARO, 2002, p. 61).

Na antiguidade, a mitologia também pode ser observada como um elemento a
endossar o discurso da inferioridade da mulher. Muitos deles possuem caráter
extremamente ofensivo às mulheres, e no decorrer da história, essa degradação torna-se
instrumento político importante para introduzir a dominação masculina. Através da
mitologia, as mulheres foram ideologicamente representadas como seres fracos, malévolos
e venenosos, sendo, portanto, necessário e benéfico para todos que estas permanecessem
submissas. As relações políticas, econômicas e sociais foram sacralizadas, situação em que
a transgressão é vista como a origem de todo o mal e pecado.
A mitologia grega destaca fortemente a presença de mulheres através da
figura das deusas Artemis, Atena, Afrodite, Deméter, Hera, Perséfone,
Pandora e Gaia. Embora a inteligência e o pensamento sejam
representados pela deusa Minerva (versão latina da deusa Atena), é
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interessante destacar, que esta nasce não do corpo de sua mãe, mas da
cabeça de seu pai, Zeus. Isto demonstra, desde o princípio, a
desvalorização da mulher (ANDRIOLI, 2006, p. 01).

A despeito das narrativas mitológicas, como a de Pandora10, por exemplo, que
trouxe as mazelas e desgraças ao mundo, Perrot (1994) infere que para além das diferenças
de gênero literário e de conteúdo, todas estabelecem o mesmo esquema interpretativo: o de
que a mulher é um suplemento, uma peça acrescentada, que antes do seu aparecimento
tudo era perfeito e feliz. Esse tipo de metáfora revela a ideologia dos gregos da época sobre
a natureza feminina. Para eles, a mulher representa sinal de beleza, sensualidade e, ao
mesmo tempo, um alto poder de destruição. Esse enredo nada mais é, que a
representatividade de conceitos, os quais demonstram intensa revelia ao ser mulher.
Muraro (2002) parte da assertiva de que muitas histórias chegaram até nós de
forma distorcida, a exemplo de Helena de Tróia, a rainha adúltera que provocou a guerra
entre gregos e troianos. Ela foi considerada a culpada pela invasão de Tróia e pela morte de
milhares de homens. Contudo, a guerra aconteceu por outros motivos, qual seja o de
invadir a Ásia Menor. ―Helena nada mais era que uma mulher que transgrediu os padrões
de sua época e foi capaz de viver plenamente o seu corpo e a sua sexualidade. Por isso
também foi considerada uma das mulheres mais perigosas de todos os tempos‖
(MURARO, 2002, p.87). Assim, Helena foi utilizada como uma suposta ou falsa
justificativa, ou mesmo como tentativa de encobertar as verdadeiras intenções para que o
ato de invasão ocorresse.
O fato é que a mitologia e outras histórias antigas serviram como propulsores
de um pensamento da época acerca da figura feminina. Podem ser utilizadas como
traduções da situação de inferioridade, a qual a mulher se encontrava relegada por uma
sociedade com características de dominância viril. Tais pensamentos conduziram a
sociedade por milhares de anos, e resquícios dessa discriminação não estão longe da
realidade atual, embora, revestidos com novos significados e representações.

10

É designada na mitologia grega como à primeira mulher na terra, e que dela adveio todas as desgraças e
tragédias do mundo. Pandora teria sido enviada a terra, e com ela, fora enviado também uma caixa. Tomada
por intensa curiosidade de saber o que continha aquela caixa, Pandora destampou-a para olhar. Assim,
escapou e se espalhou por toda a parte uma multidão de pragas que atingiram o homem, tais como a gota, o
reumatismo e a eólica, para o corpo, e a inveja, o despeito e a vingança, para o espírito. (BULFINCH, 2002).
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1.2 A mulher na Idade Média: silêncio e submissão

Partindo dos pressupostos de Macedo (2015), a idade média foi um período
que permitiu e favoreceu a reprodução de uma ideologia em que as mulheres deveriam ser
submissas, de modo a engendrar os protótipos patriarcais de sociedade. No período
medieval, a mulher é retratada como calada e passiva, e por vezes, enclausurada em
conventos, outras em silenciosa torcida pelos heróis em luta, e outrora usada como simples
objeto de uso ou troca. Para esse autor, pensar na relação homem-mulher na idade média
pode, além de tudo, ser um salutar exercício para nosso próprio viver contemporâneo.
Dentro do contexto medieval, a religião se apresenta como instituição
protagonista desse projeto, que tratou de esquadrinhar a mulher enquanto ser inferior ao
homem, consentindo-a o lugar do silêncio e da submissão. Indubitavelmente, este se tratou
de um segmento que apreciou e reforçou os pilares da estrutura familiar patriarcal e
tradicional, colaborando na formação da sociedade que hoje conhecemos.
É válido ressaltar, que o intento desse estudo não é colocar em discussão as
diretrizes das instituições religiosas, mas apenas entender a conjuntura de uma época que
teve como estrutura basilar os preceitos da religião. A abordagem aqui entende que houve
um movimento de mesmo valor: a religião refletiu a sociedade de seu tempo, qual seja a
idade média, tão quanto a idade média refletiu a religião. Desse modo, a religião será
tratada aqui, tão somente, como um elemento para entender melhor o pensamento social
dessa época.
O catolicismo é, em princípio, clerical e macho, à imagem da sociedade
de seu tempo. Somente os homens podem ter acesso ao sacerdócio e ao
latim. Eles detêm o poder, o saber e o sagrado. Entretanto, deixam
escapatórias para as mulheres pecadoras: a prece, o convento das virgens
consagradas, a santidade. [...] A Igreja oferecia um abrigo às misérias das
mulheres, pregando, entretanto, sua submissão (PERROT, 2015, p. 84).

Ao encontro da própria estrutura societária, a religião tratou de atribuir às
mulheres posição social de subalternidade, num embate contraditório que impunha dois
caminhos: ou a mulher revestia-se de comportamentos calmos, compreensivos, conciliador,
dependente e submisso, ou seria amaldiçoada e condenada pela sociedade como ser
impuro, pecaminoso, sinal de destruição do homem.

36

Para Perrot (1994), a religião oscila entre dois pólos no tocante à imagem da
mulher, quais sejam: a condenação e a exaltação. De um lado, Eva, parteira da dor e
angústia de toda humanidade, condenada a viver na terra, como sentença de Deus sobre o
pecado cometido; do outro, Maria, a nova Era, que cobre suas companheiras com a sua
glória.
Embora se perceba duas situações, uma de condenação, outra de exaltação, a
prevalência da primeira sobre a segunda é evidente. As contradições existentes na religião
exprimem certa tensão. Ao mesmo tempo em que, se reconhece que os batizados e
revestidos em Cristo são todos iguais, não havendo Judeu nem Grego, escravos ou homens
livres, macho ou fêmea, sendo todos um em Cristo Jesus, acura-se enquanto decreto
pastoral que as mulheres sejam submissas a seus maridos, pois este é o chefe da mulher e
da família (PERROT, 1994).
22

As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, 23 pois
o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da Igreja, seu corpo,
da qual ele é o Salvador. 24 Ora, assim como a Igreja é submissa a Cristo,
assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos (EFÉSIOS5
apud PERROT, 1994, p. 85).

Segundo Macedo (2015), para muitos teólogos, a figura de Eva não teria sido
feita à imagem e semelhança de Deus, mas sim a partir de Adão. Sendo assim, a mulher
nada mais era que uma simples projeção da criação divina. Essa diferenciação, prosseguida
de superioridade entre o homem, aquele que era dotado da imagem divina (imago), e a
mulher, possuidora apenas da semelhança, e/ou, projeção divina (similitudo), representava
para esses teólogos uma prova concreta da inferioridade natural do sexo feminino.
Ainda seguindo a visão deste autor, a discussão teológica, sobretudo no
período medieval, centrava-se no pecado original. Para o mesmo, os escritores cristãos
tendiam a argumentar em defesa da superioridade natural do homem em comparação à
fraqueza de Eva diante das provocações/tentações e sedução de Satã. Dentro dessa
perspectiva, o autor traz à tona as ideias de alguns desses cristãos, como Santo Ambrósio,
em que esse apesar de isentar as mulheres da responsabilidade do pecado, explicita que a
inteligência (mens) estaria relacionada à figura do homem, enquanto que a sensibilidade
(sensus) seria algo típico e inerente a mulher. Em seu argumento, o Santo afirma que na
medida em que a inteligência era superior à sensibilidade, o homem seria superior à
mulher.
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Outra figura cristã, Santo Agostinho apud Macedo (2015), considerava que a
sujeição feminina nada mais era que uma situação normal, que seguia a ordem natural das
coisas. Segundo o mesmo autor, o homem deveria governar e somente obedecer à
sabedoria divina. A mulher, por sua vez, deveria ser governada e submissa ao homem, tal
qual o corpo pela alma, a razão viril domina a parte animal do ser.
Essa correlação da imagem de Eva à figura feminina evidenciou forte impacto
moral. Macedo (2015) aponta que vários gêneros literários abordaram essa temática do
pecado original, apresentando Adão como o vassalo de Deus; o paraíso, como o próprio
feudo, lugar onde se dão as relações; e Eva, por sua vez, como a vassala de Adão, e apenas
segunda vassala de Deus, reproduzindo assim, os próprios traços e costumes inerentes à era
medieval, e/ou feudalística. Tais representações explicitavam a própria relação homemmulher. Em suma, tratava-se de uma remontagem daquela realidade social, que visava
reafirmar a superioridade masculina frente à feminina.
Para os teólogos da época medieval, Eva, assim como as demais mulheres,
direcionava o homem à perdição, levando-os a ter pensamentos impuros, e por muitas
vezes, atos considerados pecaminosos, intimamente ligados à sexualidade e sensualidade
feminina. Nesse sentido, as mulheres eram consideradas, perigosas, astutas, frágeis, infiéis,
fúteis, sensuais, verdadeiros obstáculos ao caminho do bem, da retidão.
Tal visão baseava-se no próprio contexto bíblico, em que segundo
interpretação dos teólogos, Satã tenta iludir Adão, porém, sem obter grande sucesso, uma
vez que o homem permanece fiel a Deus, como um bom vassalo. Após frustrada tentativa,
Satã seduz Eva, no intuito de romper e desequilibrar a hierarquia existente no paraíso,
propondo uma igualdade entre a mulher e o homem, bem como entre o homem e Deus,
trazendo, por conseguinte, a desordem. No caso da mulher, Satã alcança seu objetivo, pois,
de acordo com a visão da época, a mulher (Eva) se manifestou como um ser fraco, de
pouca inteligência, que não permaneceu fiel a Deus como Adão. Não bastasse isso, ainda
fez com que o homem viesse a cair no pecado, oferecendo-lhe uma fruta desconhecida e
proibida. A mulher, nesse sentido, é totalmente responsabilizada pelo pecado original, e
mais, caracterizada como aquela que desencaminha, desvirtua o homem do caminho certo
(MACEDO, 2015).
Boa parte do arsenal antifeminino dos teólogos e moralistas baseava-se
na regra segundo a qual as mulheres levavam o homem à danação. Eram
consideradas perigosas, frágeis, astuciosas, encrenqueiras, inconstantes,
infiéis e fúteis; sensuais, representavam obstáculo à retidão. São Jerônimo
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[...] nutriu um desprezo doentio por elas. [...] ele as considera o princípio
de todos os males, as sedutoras das almas puras dos homens. As
mulheres, diz, pendem naturalmente para o prazer e não para a virtude.
[...] Tal desprezo evidenciava-se claramente na satanização do corpo, de
maneira que entre os lugares-comuns do pensamento cristão encontravase a idéia segundo a qual, desde Eva até as bruxas, ele era lugar de
eleição do Diabo. Já no século III, Tertuliano podia afirmar: ―Tu és a
porta do diabo, tu consentistes na árvore, fostes a primeira a desertar da
lei divina‖ (MACEDO, 2015, p. 68).

A definição dos papéis e dos lugares a serem assumidos pelo homem e mulher,
no período medieval, expressavam-se nos próprios símbolos que as designavam: no caso
do homem, a espada; já a mulher, a roça. Ao homem, vinculavam-se características como
virilidade e violência, além das atividades realizadas em campo de batalha, enquanto à
mulher, o símbolo do trabalho doméstico, tarefas realizada no âmbito da vida privada.
Segundo os pressupostos de Macedo (2015), a idade média não inventou a
desigualdade entre os sexos, pois essa já estava imposta pelas antigas organizações
societárias, prevalecendo-se no aparecimento das civilizações. Tinha-se a inferioridade da
mulher como algo natural, sendo essa excluída das funções públicas, políticas e
administrativas.
De acordo com o francês Jacques Le Goff apud Macedo (2015), as mulheres se
enquadram na categoria dos desprezados, ou seja, daqueles indivíduos que até certa medida
eram integrados, porém sendo mal aceitos ou ainda vítimas de preconceitos. Entretanto
Macedo (2015) refuta tal ideário, apontando que não se pode afirmar que as mulheres
tenham sido marginalizadas, uma vez que estas eram responsáveis pela reprodução
biológica da família, permanecendo inseridas em seus respectivos grupos sociais,
desempenhando, por conseguinte, o seu devido papel enquanto reprodutoras da ordem
social. No entanto, tende por concordar com o fato de que as mulheres, não obstante, eram
menosprezadas por todas as classes societárias.
Conclui-se, portanto, que desde as primeiras formas de civilizações uma série
de estigmas foram atribuídos à mulher. Essa era vista como simples fonte de reprodução
social, ou ainda, como o ser pecaminoso, que seduzia os homens, fazendo com que
perdessem a sua alma. Tal realidade parece corresponder ao contexto social
contemporâneo, visto que a mulher ainda sofre discriminação em diversos espaços sociais,
e por vezes, situações em que sendo vítima, precisa provar inocência, cabendo a priori
julgamentos de que ela tenha provocado o incidente.
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No âmbito da relação homem-mulher, a realidade medieval se torna mais
evidente e similar à realidade atual. A mulher contemporânea ainda é vista como o ser
doméstico, devendo ser passiva, calada e submissa ao poderio masculino. Seu trabalho
deve ser restrito às atividades do lar, aos cuidados com os filhos e com o marido. No que se
refere ao requisito fidelidade, esta deve se manter estritamente fiel ao seu companheiro, ao
contrário, será duramente penalizada pelos olhares de ajuizamento e preconceito da
sociedade, passando a ser descrita com uma série de termos pejorativos como vadia,
safada, infiel, ingrata, dentre outros, determinando para estas mulheres um lócus de
marginalização frente às demais esferas societárias.
A imagem da mulher no período medieval não só traz à tona elementos de
reflexão para a contemporaneidade, mas, principalmente, enuncia o engendrar da
sociedade patriarcal, o arquétipo da dominação masculina, aonde os discursos vão tomando
forma e força, fomentando uma sociedade sexista, pautada nas representações do que é ser
homem e do que é ser mulher, ou dispensável dizer, de quais lugares cada um deve ocupar.

1.3 Idade Moderna: a mulher relegada à dominação masculina

Para melhor compreensão dos enredamentos relativos à conjectura patriarcal
de sociedade que relegou à mulher um status quo de subserviência ao homem, é relevante
tratarmos dos modelos sociais que propiciaram a repressão do sexo feminino, e que
incisivamente, ainda reproduzem reflexos na sociedade contemporânea. Tais modelos
norteiam a discussão de como o patriarcalismo se ergueu na sociedade, sendo importante
lembrar que essa estrutura patriarcal se desenvolveu através de um processo lento e
gradual, abarcando segmentos ora políticos, ora filosóficos, culturais, sociais, religiosos e
científicos.
Conforme os estudos de Ammann (2002), Muraro (2002) e Maturana (2004),
as comunidades antigas, e/ou primitivas, apresentavam uma estrutura societária na qual as
mulheres exerciam tarefas específicas, mas que, embora específicas, não eram
consideradas inferiores às dos homens. Afirma que nos tempos mais remotos da sociedade,
a produção se dava em linhas da propriedade comunitária, ou seja, havia uma igualdade
entre os indivíduos; além dessa questão da produção, todo o processo que implicava
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decisões importantes inerentes à condução da tribo passava por conselhos, dos quais,
homens e mulheres participavam em condições de igualdade.
Obra de cunho importante, e que não pode se escamoteada nesse estudo é a do
autor Engels (2002), na qual retrata estágios importantes do período primitivo, cujo modo
de produção é caracterizado pela vida comunitária, e não obstante a isso, evidencia o
prenúncio da sociedade monogâmica e patriarcal, cuja qual o senso comum está
familiarizado a ver e consentir, pois embora observado uma distância temporal dos fatos,
essa organização não arisca de forma total dos padrões contemporâneos do que se deve ter
enquanto estrutura familiar, em termos acríticos.
O autor relata, por exemplo, que a instituição família era algo desconhecido
pelos indivíduos na comunidade primitiva. Esses viviam em uma realidade, cujas relações
sexuais eram livres, ocasionando um cenário de promiscuidade. Nesse sentido, a questão
referente à paternidade tornava-se inviável, senão impossível, configurando, assim, a
descendência restrita a figura materna. As relações sexuais se davam entre pais e filhos,
irmãos e irmãs, primos e primas carnais, e dentre os demais parentes, não havendo para
tanto qualquer divisão em aspectos consanguíneos (ENGELS, 2002).
Neste estágio, é cabível nos reportarmos aos estudos da Muraro (2002), onde a
autora defende a hipótese de que a mulher detinha papel relevante e com maior destaque
nas sociedades primitivas. Ora, podemos encontrar aqui subsídio que reforça a idéia desta
autora, haja vista que a mulher não tinha obrigatoriedade de se relacionar com um único
parceiro, cabendo a ela o poder de escolha, além disso, a maternidade era também o único
modo de reconhecimento dos filhos.
O surgimento da propriedade privada veio, todavia, substituir esse modo de
vida baseada no coletivismo e nas relações sexuais consanguíneas. Concomitantemente,
tem-se o surgimento do processo de acumulação. Tais eventos propiciaram mudanças
significativas nas relações sociais.
Com a abolição dessa prática onde as relações sexuais se davam entre
consanguíneos, tem-se a adoção da monogamia, trazendo novas configurações,
principalmente no que diz respeito à relação homem versus mulher.
A acumulação da riqueza colocou para os proprietários a necessidade de
assegurar a transmissão dos bens materiais a seus descendentes e, em
função disto, a filiação passou a ser definida pela vertente paterna, o que
se tornou possível pela emergência do matrimônio monogâmico
(AMMANN, 2002, p. 85).
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Segundo essa autora, as relações e a própria estrutura familiar são fortemente
alteradas. Com isso, ainda que paulatinamente, uma nova divisão do trabalho é delineada,
proporcionando uma ruptura entre as categorias público e privado.
Bachofen apud Engels (2002) esclarece que a passagem deste estágio para a
monogamia11 se deu devido à quebra de uma tradição religiosa das tribos, na qual se dava
direito ao homem de ter várias mulheres, passando o homem, portanto, a ser o dominador
sexual. Deste estágio de promiscuidade12 até a monogamia, a família passou por uma série
de estágios divididos por Morgan apud Engels (2002) da seguinte maneira: a) Família
Consanguínea13; b) Família Punaluana14; c) Família Sindiásmica15, e por fim, d) Família
Monogâmica16.
Em seus estudos, Engels ratifica que o homem sempre teve a propensão para
acumular propriedades. Essas, no entanto, após a sua morte eram divididas de forma
comunitária nos feudos. Nesse sentido é que se institui a família monogâmica, no intuito de
que os bens e propriedades adquiridos em vida não fossem mais distribuídos a todos, mas a
partir de então, aos filhos legítimos e à mulher.
Dentro dessa perspectiva é que o matrimônio se dava por conveniências
sociais, sempre voltadas para o desejo de acumulação e preservação da propriedade
privada. Constata-se, assim, que o surgimento da família se encontra intimamente ligada
aos interesses econômicos, sendo os vínculos afetivos colocados em último plano, e a
mulher, vista como simples objeto de reprodução social, um ser inferior, que deveria
aceitar tal posição, sendo conivente com todo o tipo de abuso, humilhação e até mesmo de
violência.
11

Monogamia: Costume ou prática segundo a qual uma pessoa (homem ou mulher) não pode ter mais de um
cônjuge. http://www.dicio.com.br/monogamia
12
Relações sexuais em que estão envolvidos diversos parceiros. Relacionamento sexual desregrado ou sem
regras determinadas (ENGELS, 2002).
13
Refere-se à estrutura familiar, na qual o casamento se dava entre irmãos e irmãs, primos e primas carnais,
ou seja, em uma mesma tribo, os homens e as mulheres se relacionavam entre si como uma mesma família
(ENGELS, 2002).
14
Tem-se nesta fase a exclusão das relações sexuais entre irmãos, caracterizando um progresso relevante no
que tange a organização familiar (ENGELS, 2002).
15
A poligamia e a infidelidade é um direito concedido somente à figura masculina, sendo proibido e
altamente repreendido o adultério por parte da mulher. As relações conjugais neste estágio são facilmente
desfeitas por qualquer uma das partes envolvidas. Quando dada a separação, os filhos passam a ser pertença
exclusiva da mãe (ENGELS, 2002).
16
Esta fase baseia-se no predomínio do homem, que assume enquanto finalidade a procriação. Exige-se nessa
dinâmica que a paternidade seja indubitável, visto que os filhos na qualidade de futuros herdeiros receberão a
posse dos bens adquiridos em vida pelo pai. Tem-se ainda uma maior solidez no que tange os laços
conjugais, revelando enquanto regra que somente o homem possui a opção de romper os laços com sua
esposa, e ainda de repudiá-la perante os demais. É concedido ao homem (e somente a este) o direito da
infidelidade, mas desde que não receba ao lar conjugal a concubina (ENGELS, 2002).
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Com o surgimento da monogamia, a mulher tornou-se um alvo de intensa
cobrança e repreensão, uma vez que a fidelidade e paternidade são colocadas como peça
chave dessa conjuntura familiar. O homem assume a posição de dominador, e a mulher a
de subalterna a ele. De acordo com Engels (2002, p. 78) ―A monogamia [...] surge sob a
forma de escravidão de um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre os
sexos, ignorado até então, na pré-história‖.
A monogamia representou um progresso de inegável relevância no que diz
respeito à organização familiar. No entanto, trouxe em si, aspectos de desigualdade e
subalternidade entre o homem e a mulher que repercutem até hoje na sociedade. É dentro
dessa lógica que Engels afirma que ―[...] o primeiro antagonismo de classes que apareceu
na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher na
monogamia; e a primeira opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo
masculino‖ (ENGELS, 2002, p. 78).
A organização monogâmica concedeu à mulher um espaço de inferioridade
frente à figura masculina, na qual essa é privada da liberdade no que tange a sua
sexualidade, sendo-lhe ainda atribuída a condição de submissa as ordens de seu marido.
Quanto à mulher legítima, exige-se dela que tolere tudo isso e, por sua
vez, guarde uma castidade e uma fidelidade conjugal rigorosas. É certo
que a mulher grega da época heróica é mais respeitada que a do período
civilizado; todavia, para o homem, não passa, afinal de contas, da mãe de
seus filhos legítimos, seus herdeiros, aquela que governa a casa e vigia as
escravas – escravas que ele pode transformar (e transforma) em
concubinas, à sua vontade (ENGELS, 2002, p. 75).

Este tipo de organização familiar expressa claramente o poder do homem. A
única finalidade junto à mulher era a procriação dos filhos legítimos que, por conseguinte,
serão herdeiros de seus bens.
Partindo desse pressuposto, é que o Engels (2002) aponta que o amor não
representou qualquer poder ativo no que diz respeito à formação da família monogâmica.
Em que pese, o fator preponderante para o surgimento dessa dinâmica familiar foi à
acumulação da propriedade privada, concomitantemente aliado à formação do Estado.
Não obstante a essas questões é que Engels (2002, p. 78) adverte que a
monogamia ―é a forma celular da sociedade civilizada, na qual já podemos estudar a
natureza das contradições e dos antagonismos que atingem seu pleno desenvolvimento
nessa sociedade‖. Apura-se, portanto, de forma irretorquível, que houve um
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desenvolvimento do homem no que tange à sua própria organização, todavia, esse
desenvolvimento trouxe benefícios para quem? Para os homens? Para as mulheres? A
quem interessa manter essa nova estrutura e organização familiar?
O fato é que essa formação implantada na sociedade repercute até os dias de
hoje, fomentando temáticas discursivas tais como: a discriminação da mulher e o seu status
de inferioridade em relação ao homem; a força do ideário cultural de que os filhos são de
exclusiva responsabilidade da mãe; dentre outras situações, como: por que a mulher sofre
mais julgamentos quando comete traição ao seu parceiro? Apesar de parecerem questões
rotineiras, trata-se de conjunturas complexas, que exigem maiores estudos no intuito de
revelar seus emaranhados políticos, sociais, culturais, e, sobretudo, econômicos.

1.3.1 O contrato sexual: a legitimação da dominação

Os estudos de Pateman (1993) corroboram para o entendimento de que os
papeis sociais, políticos e culturais são construídos historicamente, e que, portanto, recebe
influência do contexto nos quais se encontram inseridos, o que sinaliza a complexidade dos
estudos de gênero, principalmente no que concerne a promoção de mudanças sociais e
culturais que vislumbre alcançar a equidade entre os sexos aliado ao reconhecimento das
diferenças e o respeito aos direitos das mulheres.
Posto isso é que na contemporaneidade ainda nos deparamos com a reprodução
social de dominação, velada pela égide patriarcal. Não obstante, podemos identificar os
papeis sociais culturalmente impostos, já que desde o nascimento aprende-se o que é ser
homem e o que é ser mulher. A submissão feminina é vista como algo natural, condenando
as mulheres ao ambiente doméstico, e mais, propiciando barreiras quase que
instransponíveis para a esfera pública.
Com base nessas argüições, como trabalhar a perspectiva da igualdade de
direitos em uma sociedade que reproduz a discriminação da mulher nas mais diversas
formas?
Diante desse prelúdio, tratar sobre a questão da mulher dentro das relações de
gênero se faz relevante, tão quanto compreender a divisão sexual dos papeis sociais e
culturais impostos aos homens e mulheres, baseadas, a priori, nas diferenças biológicas, as
quais serviram de respaldo teórico para as demais discriminações sexistas.
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Segundo Bourdieu (2002, p. 17):
A divisão entre os sexos parece estar ―na ordem das coisas‖, como se diz
por vezes para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável:
ela está presente, ao mesmo tempo, em estado objetivado nas coisas (na
casa, por exemplo, cujas partes são todas ―sexuadas‖), em todo o mundo
social e, em estado incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes,
funcionando como sistemas de esquemas de percepção, de pensamento e
de ação.

Bourdieu (2002) esclarece que as diferenças biológicas entre homens e
mulheres foram assumidas como justificativa natural para as diferenças de gêneros
construídas socialmente. Em que pese também serviu para aprovar a divisão sexual,
principalmente no quesito trabalho.

Nessa conjuntura, a divisão sexual de gêneros

(masculino e feminino), que esteve pautada na diferença biológica dos seres, resultou no
conflito de dois grupos socialmente hierarquizados.
Esse autor argumenta que ―as diferenças visíveis entre os órgãos sexuais
masculino e feminino são uma construção social que encontra seu princípio [...] na divisão
dos estatutos sociais atribuídos ao homem e à mulher‖ (BOURDIEU, 2002, p. 34). O autor
ainda descreve o ato sexual como uma relação intrínseca de dominação e poder, em que
estar ―em cima ou embaixo, ativo ou passivo‖, implica elencar a posição de quem é o
agente dominador e quem é o dominado. Afirma que daí resulta a lógica patriarcal de que a
posição normal é ―aquela que o homem fica por cima‖. Isso denota que a hierarquização
entre os gêneros masculinos e femininos, construída socialmente através da divisão sexual,
conjectura para uma relação de conflito, dominação e poder.
Podemos elucidar diversas lógicas patriarcais na realidade contemporânea, em
que os julgamentos se dão de maneira diferenciada para homens e mulheres, especialmente
no campo da sexualidade: Ora, é mais aceitável o homem cometer traição do que a mulher;
a infidelidade feminina causa muito mais repúdio na sociedade, com ajuizamentos
pejorativos, do que a infidelidade do homem; a traição do homem apesar de não
permissiva, é vista pelo senso comum como algo que faz parte da natureza masculina; para
o homem ―ficar17‖ com várias mulheres é uma situação normal; já para a mulher ―ficar‖

17

Beijar. Namorar por apenas um momento. Ter relação sexual com uma pessoa sem ter nenhum vínculo
pessoal ou amoroso com ela. Definição disponível em: http://www.dicio.com.br/ficar/. Acesso em 28 mai
2015.
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com vários homens denota que é uma ―piriguete18‖. Mas, por quê? Qual o motivo de
conceder ao homem o direito de acesso sexual regular à mulher, e tudo à sua maneira, com
poder de decisão sobre quando e como vai acontecer, a ponto de tomá-la como um objeto?
De onde advêm esses discursos que confere ao homem o espaço da liberdade, e à mulher o
espaço da repressão? As análises de autores como Bourdieu, Foucault e Pateman ajudam
na reflexão sobre o quão enraizado estão na sociedade discursos construídos socialmente,
emitindo definições claras quanto ao ser dominador – o homem – e o ser submisso – a
mulher.
Foucault (2001) parte da assertiva de que a sexualidade é uma construção
discursiva intrínseca às relações de poder. Desse modo, a análise do autor permite
certificar que os discursos, bem como a montagem dos arranjos inerentes às práticas da
sexualidade, são oriundos das relações de poder, ou que, dispensável dizer, germinam das
relações desiguais de poder. Por isso a importância de compreender a sexualidade dentro
dos diversos contextos históricos em que se deram as relações sociais estabelecidas,
principalmente no que concerne a divisão sexista de sociedade.
O pensamento de Foucault (2001) endossa a perspectiva de Bourdieu (2002),
ao externar que a sexualidade é um discurso científico, que é substancialmente construído
pelas condições históricas e culturais, pelas relações de poder-saber, que determinam as
formas de como devemos nos portar e praticar o sexo. Assim, devemos pensar a
sexualidade para além daquilo que nos é colocado como verdade, como normal, como
científico. Therborn (2015) também compartilha das ideias de Foucault ao compreender a
sexualidade como um discurso construído socialmente, que possui suas variáveis, e que,
portanto, engloba as visões culturais de mundo, as quais acriticamente fazem parte da
conjuntura societária vigente.

Sexo e poder não são mundos distintos um do outro, mas estão
entrelaçados um no outro. O poder pode ser observado no reino animal,
enquanto as formas de sexualidade humana são socialmente construídas e
variáveis. Ambos são moeda conversíveis e mescláveis uma na outra. O
sexo pode levar ao poder através do canal da sedução. O poder é também
uma base de obtenção do sexo, pela força ou azeitado pelo dinheiro e por
tudo aquilo que ele pode comprar (THERBORN, 2015, p. 11).

18

Gíria brasileira que designa uma mulher que troca de parceiro sexual frequentemente, normalmente jovem,
de acesso fácil e/ou que tem múltiplos parceiros. Mulher que tem um fogo muito alto. Sinônimo de vadia,
puta, safada, assanhada. http://www.dicio.com.br/piriguete/. Acesso em 28 mai 2015.
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Em consonância com Bourdieu, Therborn (2015) afirma que, embora se tenha
de um lado a perspectiva da biologia humana e, de outro, a da sociologia humana, sexo e
poder são categorias intimamente entrelaçadas. Essa relação não pode ser ignorada, nem
tão pouco escondida, pois traduz elementos que não só fazem parte da relação de homens e
mulheres, mas exprimem o próprio desenrolar dessa relação, que apresenta conflitos de
poderes, em que um domina e o outro é dominado. A lógica comumente disseminada
quanto ao direito masculino no acesso sexual às mulheres é um exemplo claro da relação
de sexo e poder a qual o autor reverencia.
Nesse contexto, Bourdieu (2002) faz alusão a um dos principais, ou quiçá, o
mais importante segmento de reprodução de conflitos sobre o poder: a família. Na
concepção do autor, a instituição família se revela como campo propício e mais adequado
para a reprodução da dominação masculina. Nela, as atribuições socialmente construídas
recebem valor natural, e de maneira sutil, a divisão sexual se reproduz a contento, sendo
legitimada pelos próprios atores sociais.
Desse modo, a família confere ao homem e à mulher os papéis que ambos
devem desempenhar na sociedade, e para esclarecer, a delimitação dessas funções abrange
não somente o âmbito doméstico, mas preponderantemente, os ambientes das esferas
públicas. Assim, tem-se a mitificação que ―lugar de mulher é na cozinha‖, de que é a
mulher que tem que cuidar dos filhos e da casa; e ao homem cabe, por sua vez, prover o
sustento da casa, assumindo o papel de chefe de família. Em linhas gerais, são jargões
comumente utilizados no cotidiano, mas que condenam à mulher ao espaço do privado, do
escondido, do silêncio; e ao homem à esfera pública, do trabalho, da voz imperativa.
Therborn (2015), por oportuno, também traz considerações acerca da família,
argüindo que esta instituição além de reproduzir a divisão sexual construída histórica e
socialmente, age simultaneamente como reguladora das relações sexuais, pois determina
―quem pode e quem deve ou não ter relações sexuais com quem‖ (THERBORN, 2015, p.
12).
E se a família é a principal instituição que estabeleceu as diferenças de gêneros,
atribuindo tarefas de acordo com o sexo, reproduzindo esse paradigma desde os
primórdios, foi a Igreja quem a ajudou, primando pela rejeição da mulher em outros
espaços que não fosse o doméstico e o da oração. Além disso, inculcou na sociedade uma
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―moral familiarista19‖, fomentada sob as égides do patriarcalismo. Os textos sagrados
revelam, subjetivamente e simbolicamente, o status de inferioridade da mulher, com base a
justificar a hierarquia masculina como algo natural, divino e agradável a Deus
(BOURDIEU, 2002).
A dominação masculina, portanto, se fundamenta na divisão sexual dos papeis
sociais, cujos quais têm sido construídos historicamente através dos discursos de ordem
patriarcal e dogmática, resultando no conflito entre grupos, já que, intencionalmente, os
homens ficam com a melhor parte.
A perspectiva de Bourdieu (2002) é interessante e oportuna, pois além de
asseverar que o lócus de subordinação destinado às mulheres é resulto da definição dos
papeis sexualmente impostos, revela que a divisão acerca dos lugares que homens e
mulheres devem ocupar atingiu diferentes espaços sociais, inclusive a esfera pública.
Assim, temos a dicotomia entre homens e mulheres, público e privado.
As divisões constitutivas da ordem social e, mais precisamente, as
relações sociais de dominação e de exploração que estão instituídas entre
os gêneros se inscrevem, assim, progressivamente em duas classes de
habitus diferentes, sob a forma de hexis corporais opostos e
complementares e de princípios de visão e de divisão, que levam a
classificar todas as coisas do mundo e todas as práticas segundo
distinções redutíveis à oposição entre o masculino e o feminino.

Seguindo as inferências desse autor, a oposição entre o masculino e o feminino
propiciou não só o embate entre homens e mulheres, mas concomitantemente, o conflito
entre as esferas do público e privado, e no interior de cada uma delas. No público, o
mercado de trabalho revela o maior exemplo de discriminação social contra as mulheres,
onde os cargos são oferecidos, em grande parte, em virtude da estrutura física ou em
função de se tratar de atividades ditas femininas, caracterizadas por exigir delicadeza e
submissão.
Nesse ponto, encontramos mais uma vez as idéias inculcadas pela família e
toda ordem social, em que as atividades laborais são direcionadas, convencionalmente, de
acordo com a vocação20 do ser. Para a mulher, atribuem-se tarefas inferiores ou de pouco
valor, conciliadas às suas virtudes de submissão, gentileza, docilidade, devotamento e
19

Termo utilizado por Bourdieu (2002, p. 34)
O termo é utilizado por Bourdieu (2002) no sentido de discriminar uma aptidão natural que leva o
indivíduo a exercer determinadas atividades. Nesse caso, a vocação das mulheres em exercer atividades
inferiores é vista como habilidades naturais e não como parte de uma construção socio-histórica.
20
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abnegação, ao homem, atribuem-se as atividades de maior relevância e nobreza, dadas as
suas virtudes de força e virilidade (BOURDIEU, 2002).
Referente reprodução assimétrica da divisão sexual também suscita conflitos
na esfera privada, com situações agravantes de violência e abusos nas suas mais diversas
formas. Cabe dizer, a partir das inferências dos autores já mencionados, que as atribuições
sociais historicamente construídas abrangeram não só o campo do privado, mas, sobretudo,
o campo da sexualidade. Nesse aspecto, a lógica da dominação masculina versus
submissão feminina ocorre em consonância com as disposições da ordem social, deixando
homens e mulheres em patamares desiguais, sinalizando a configuração de duas categorias
hierarquizadas.
Diante o exposto, é oportuno questionarmos sobre a legitimação das
desigualdades que normatizam e regulamentam a vida social, sobretudo às que ratificam a
dominação masculina. Nessa perspectiva, os estudos de Pateman (1993), em sua obra ―O
Contrato Sexual‖, são tomados aqui com especial relevância, haja vista tratar dos
paradigmas do contrato social, elucidando melhor os desdobramentos do patriarcalismo
enquanto instrumento delineador das relações entre homens e mulheres.
Pateman (1993) adverte que conhecemos somente metade da história, a outra
não nos teria sido contada. Beauvoir (1983, p. 15) tece considerações no mesmo sentido,
ao garantir que ―o presente envolve o passado e no passado toda a história foi feita pelos
homens‖. Por óbvio, as mulheres identificaram que a elaboração do mundo se deu numa
perspectiva masculina, inclusive os enredos que envolveram o contrato de sociedade.
Nesse sentido, Pateman (1993) descreve a formação da sociedade civil
fundamentada por um pacto original, onde as relações sociais livres adquiriram caráter
contratual. A autora compreende que o contrato social21 firmado a partir de então já
enunciava veladamente as diferenças entre homens e mulheres e o extrato que cada um
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Sobre o Contrato Social ou Pacto Original - Rousseau: O estado de natureza de Rousseau apresenta uma
percepção do social como luta entre fracos e fortes, onde o que se prevalece é o poder da força, a lei da selva
e nada mais. Assim, os indivíduos vivem isolados e em circunstâncias de extrema ameaça e violência.
Visando garantir uma vida mais segura, em que o estado de ameaça é cessado, tem-se a proposta do Contrato
Social, que em suma, é o próprio Estado Civil. Os humanos optam por uma sociedade regida pelo direito
civil, ou seja, sobre leis promulgadas e executadas sob a égide de um soberano. Esse Pacto Original prevê a
transferência do direito natural ao soberano, que é transformado em direito civil, com vistas a garantir a
liberdade, a vida e a propriedade privada dos governados. Em síntese, é dado ao soberano, através do direito
civil, o poder de instrumentalizar e ponderar sobre o uso da força e da violência, da punição contra os crimes,
de normatizar questões de aspectos econômicos e, por conseguinte, da propriedade privada, bem como
regulamentar outras situações sociais, tais como o casamento, o direito de herança, dentre outros.
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assumiria, a priori, na sociedade. Trata-se da tentativa de elucidar o início da dominação
dos homens sobre as mulheres, a partir da promulgação do contrato social.
E é sobre o contrato social que Pateman (1993) tece suas críticas, argüindo que
este é, convencionalmente, uma estória política para justificar a passagem do estado
natureza para a sociedade civil, que buscou revestir-se de pretensões emancipatórias ao
presumir pôr fim às circunstâncias de opressão e ameaças do estado natural, mas que,
entretanto, incumbiu-se de regulamentar a sujeição civil entre homens e mulheres ao invés
de dirimi-las, legitimando assim, a desigualdade entre esses dois grupos.
Por isso, o contrato social é concebido pela autora como um pacto sexualsocial, sendo que a história acerca do contrato sexual foi intencionalmente sufocada pelos
contratualistas, deixando-a oculta no passado.
O contrato social fez selar o pacto sexual-social, em que o poder dos homens
sobre as mulheres é legitimado enquanto discurso patriarcal. Pateman (1993, p. 16) revela
que ―a teoria do contrato social convencionalmente é apresentada como uma história sobre
a liberdade‖, entretanto, observa-se que há coisas em jogo além da liberdade que a história
não menciona. Sobre isso, Pateman argumenta que:
[...] A dominação dos homens sobre as mulheres e o direito masculino de
acesso sexual regular a elas estão em questão na formulação do pacto
original. O contrato social é uma história de liberdade; o contrato sexual é
uma história de sujeição. O contrato social cria ambas, a liberdade e a
dominação. A liberdade do homem e a sujeição da mulher derivam do
contrato original e o sentido da liberdade civil não pode ser
compreendido sem a metade perdida da história, que revela como o
direito patriarcal dos homens sobre as mulheres é criado pelo contrato
(PATEMAN, 1993, p. 16).

É oportuno dizer que ambas as histórias, quais sejam, da liberdade do homem e
da sujeição da mulher se encontram intimamente ligadas, sendo a segunda, parte da
primeira. É imprescindível, portanto, que a sociedade contemporânea compreenda a
metade da história perdida, que em linhas gerais, exprime as égides do direito patriarcal e
sua influência na estruturação do contrato social.
De acordo com Pateman (1993), a síntese da dominação masculina reside na
construção patriarcal sobre masculino e feminino. No contrato social, a visão patriarcal
denota que ―somente os seres masculinos são dotados de capacidades e dos atributos
necessários para participar dos contratos, dentre os quais o mais importante é a posse da
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propriedade em suas pessoas; quer dizer, somente os homens são indivíduos‖ (PATEMAN,
1993, p. 21).
As teorias do contrato social, apesar de defender categorias como liberdade e
igualdade universal, restringiram-nas somente para o mundo dos homens, excluindo as
mulheres desse direito. A universalidade em questão refere-se ao espaço masculino, em
que liberdade e racionalidade são atributos privativos dos homens, portanto, segundo
Pateman (1993, p. 34) ―contar a história do contrato sexual é mostrar a diferença sexual, o
que é ser ―homem‖ ou ―mulher‖, e a construção da diferença sexual enquanto diferença
política são essenciais para a sociedade civil‖.
Ao investigar os meandros da dominação masculina a partir da filosofia
política, Pateman (1993) reafirma que o contrato social se encontra ancorada no
patriarcalismo, em que a hierarquia dos homens sobre as mulheres é vista como reflexo da
natureza e não como algo de ordem política.
Embora nos dias modernos, as versões de modelo patriarcal de sociedade
recebam pouca força, é incontestável que as relações sociais ainda reproduzem esse
projeto, suscitando conceitos de controle sobre as mulheres e de supremacia masculina,
traçando ―uma rede de ideias em que as relações existentes entre homens e mulheres, entre
mães e filhos e entre as mulheres em si são transformadas em relação de poder‖
(MURARO, 2002, p. 65).
Sobre o patriarcado, Pateman (1993) o define como uma forma de poder
político, que foi ignorado, quase que totalmente, no século XX. A expressão teria sido
retomada nos anos 60 pelos movimentos feministas, que passaram a tecer debates sobre o
tema, incluindo-o em seus discursos, trazendo-o de volta ao espaço acadêmico. Oportuno
destacar as palavras de Pateman (1993, p. 39) sobre as discussões acerca do significado de
patriarcado:
Houve várias discussões entre as feministas sobre o significado de
―patriarcado‖ e sobre questões tais como: se em nossa sociedade o termo
deve ser usado em sentido literal de governo paterno; se o patriarcado é
uma característica humana universal ou se ele é histórica e culturalmente
variável; se o matriarcado ou a igualdade sexual existiram alguma vez, e,
caso tenha existido, como aconteceu a ―derrota mundial e histórica do
sexo feminino‖ (para utilizar a dramática formulação de Engels); se as
relações patriarcais estão essencialmente estabelecidas na família ou se a
vida social, como um todo, está estruturada pelo poder patriarcal; e quais
as relações existentes entre patriarcado, ou dominação sexual, e
capitalismo, ou dominação de classe. Não existe um consenso acerca de
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nenhuma dessas questões e as feministas utilizam o termo ―patriarcado‖
em muitos sentidos.

Nesse ponto, vale destacar a visão de Maturana (2004) na qual estabelece que
os seres humanos são entes biológicos que existem num espaço biológico cultural. Implica
dizer que, em termos sexuais, na qualidade de classes biológicas, homens e mulheres são
animais diferentes. Contudo, essa diferença, não é fator determinante para estabelecer as
distinções entre homens e mulheres no espaço cultural. O autor compreende que ―as
diferenças de gênero (masculino e feminino) são somente formas culturais específicas de
vida, redes específicas de conversações [...]. Em outras palavras, as distinções sexuais entre
homem e mulher são biológicas, mas o modo como as vivemos é um fenômeno cultural
[...]‖ (MATURANA, 2004, p. 12).
O fenômeno cultural é denominado por esse autor como cultura patriarcal. Ela
advém de uma maneira cotidiana de viver, que se reproduz de geração após geração. Por
isso, o patriarcado é entendido como um modo de viver em sociedade, em que se vive da
apropriação do poder e da obediência do outro, da hierarquia e da autoridade, do desejo de
controle e do prazer em dominar. No arquétipo patriarcal de sociedade, o direito de decidir
o que é legítimo ou não é tomado do outro, restringindo-o a uma vida controlada e sem
autonomia, num embate contínuo de relações de autoridade e subordinação, superioridade
e inferioridade, poder e submissão.
Nas palavras de Beauvoir (1983, p. 97) o triunfo do patriarcado não foi um
acaso, ou mesmo o resultado de uma revolução violenta:
Desde a origem da humanidade, o privilégio biológico permitiu aos
homens afirmarem-se sozinhos como sujeitos soberanos. Eles nunca
abdicaram o privilégio; alienaram parcialmente sua existência na
Natureza e na Mulher, mas reconquistaram-na a seguir. Condenada a
desempenhar o papel do Outro, a mulher estava também condenada a
possuir apenas uma força precária: escrava ou ídolo, nunca é ela que
escolhe seu destino. "Os homens fazem os deuses; as mulheres adoramnos", diz Frazer. São eles que decidem se as divindades supremas devem
ser femininas ou masculinas. O lugar da mulher na sociedade é sempre
eles que estabelecem. Em nenhuma época ela impôs sua própria lei.

Diante a conjectura, é essencial adentrarmos na discussão do patriarcado,
sobretudo nos três últimos séculos, no intuito de compreender o modo de como as relações
sociais se dão atualmente, uma vez que o modelo de vida contemporâneo possui heranças
indubitáveis desse projeto cultural de sociedade.
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Dada a complexidade desse debate, Pateman (1993) na tentativa de melhor
elucidar o patriarcado, estabelece três modalidades de argüição patriarcal, sendo que uma
complementa a outra, quais sejam: 1) Patriarcado tradicional: incorpora todas as relações
de poder ao regime paterno, serviu de modelo para as relações de poder de todos os tipos;
2) Patriarcalismo clássico: segue o argumento de que os filhos nasciam submetidos aos
pais, portanto, deviam submissão política a eles, assim, o direito político era natural e
paternal, originado no poder de reprodução do pai, e não através de um acordo; 3)
Patriarcado moderno: resultante das relações contratuais é à base da sociedade civil
capitalista.
Nessa extensão de histórias que vislumbram explicar a origem do patriarcado,
Pateman (1993), defende que a compreensão acerca do patriarcado supere a premissa
tradicional e clássica, pois ambas tecem interpretações ―[...] no seu sentido literal de
governo do pai ou de direito paterno‖ (PATEMAN, 1993, p. 43).
Essa autora, por seu turno, defende a explicação do patriarcado moderno,
argumentando que o mesmo foi geminado no contrato social. Aponta que o pacto social
firmou, implicitamente, o pacto sexual, legitimando por vez, através do patriarcalismo, a
sujeição das mulheres e a dominação masculina.
O equívoco da interpretação do patriarcado tradicional e clássico foi o de
conceber o patriarcalismo como algo natural ou como um ato de consentimento. Pateman
(1993) traz o exemplo dos ensinamentos de Hobbes, filósofo cujo qual a autora considera o
mais patriarcal de todos os contratualistas. O patriarcalismo é defendido por Hobbes como
uma situação de consentimento e concordância entre as partes. Nesse ideário, a mulher,
para proteger sua vida, submete-se ao controle da dominação masculina, e em troca, recebe
sustento econômico e proteção, num contrato consensual, pois para o mesmo, nenhum
indivíduo abre mão voluntariamente de sua pessoa, logo, esse contrato é pactuado sob as
égides da razão. Nesse contexto, Hobbes traça a suposição de que, na sociedade civil, as
relações estão previstas em contrato, inclusive, a sujeição das mulheres, e que, sobretudo,
este contrato foi realizado de maneira consensual e racional (PATEMAN, 1993).
Contudo, os filósofos políticos, em sua grande parte, defendem a submissão
feminina como predicado natural, um desdobramento do próprio direito natural. E se o
direito patriarcal é um atributo natural do homem, e que, por conseguinte, as mulheres
devem naturalmente submissão a eles, qual a necessidade de reafirmar esse direito através
do contrato de casamento (matrimônio)?
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Pateman (1993) chama a atenção para a contradição dessa defesa, e ao
provocar essa indagação, antecipa que, efetivamente, a resposta envolve o interesse em
fortalecer o poder patriarcal por meio da paternidade. Ora, a maternidade é um fenômeno
natural, ao contrário da paternidade que é um fato social. A autora salienta que no início
dos tempos a descendência era matrilinear, portanto, o direito materno governava a vida
social, já que a promiscuidade sexual não permitia o reconhecimento da paternidade. Nas
palavras de Pateman (1993, p. 58) ―a mulher que dá à luz é a mãe, e uma mulher não pode
desconhecer que deu à luz um filho‖, a paternidade, por sua vez, ―[...] tem que ser
conhecida ou inventada. Diferentemente da maternidade, a paternidade é um fato social,
uma invenção humana. [...] fundamentalmente, podem surgir dúvidas quanto ao
reconhecimento da paternidade em si. Não há dúvidas quanto à maternidade‖. Nesse
sentido, é interessante pensar que o contrato de casamento trouxe para o homem, ainda que
sobrevoe incertezas, esse reconhecimento de pai de família, ratificando de maneira
fundamental seu poder sobre a esposa e filhos.
Por isso, Pateman (1993, p. 58) cita, oportunamente, as palavras de Rousseau,
o qual declarou que ―[...] uma esposa infiel dissolve a família e quebra todos os laços
naturais. Ao dar ao homem um filho que não seja seu, ela trai a ambos: alia a perfídia à
infidelidade.‖
Podemos perceber nesse ponto, a relevância quanto à certeza da paternidade,
não somente no quesito de bens materiais, conforme apontado por Engels (2002), mas
especialmente no sentido de solidificar o poderio do homem no cenário público, através da
instituição da paternidade enquanto símbolo máster da virilidade masculina.
Diante as considerações expostas, depreende-se que o patriarcado ou modelo
patriarcal de sociedade emergiu com a ratificação da paternidade, legitimada através do
contrato social. O patriarcado foi, portanto, o instrumento motriz para a construção de um
modo de vida em que a função do homem é enaltecida em detrimento do papel da mulher
enquanto mãe e sujeito social. Esta, por sua vez, deve manter-se subjugada às égides do
homem, sobretudo para garantir proteção paterna por toda sua vida.
As inferências de Pateman (1993) corroboram para o entendimento quanto à
história perdida das mulheres, que foi sufocada e na qual revela a implantação de um
modelo social que vislumbrou a todo instante submetê-las a um nível de inferioridade e
subserviência, e mais que isso, legitimou as desigualdades entre os gêneros. Diante o
exposto, é preponderante que a sociedade contemporânea reveja o sistema de reprodução
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cultural que justifica as relações desiguais de poder entre homens e mulheres, no sentido de
obstruí-las por completo, contribuindo para um espaço de igualdade de direitos entre os
gêneros, não apenas no campo teórico, mas, sobretudo, nas práxis das relações sociais
modernas.

1.4 A mulher brasileira: tensão entre os espaços públicos e privados

A despeito da história das mulheres no Brasil, verifica-se que as nuances do
contexto brasileiro não se desvencilharam das inferências dos autores já mencionados, pelo
contrário, vão ao encontro, numa sintonia que impressiona, e que deixa profundas marcas
no ideário cultural brasileiro, perceptíveis nas situações mais costumeiras a que se pese.
Ao avaliar os discursos dos autores com a história das mulheres no Brasil, temse a impressão de sermos tomados por palavras e situações redundantes e, ou, repetitivas.
Isso denota, na verdade, que a mulher brasileira passou, pelos mesmos estigmas já tratados,
com igual ou maior intensidade.
A questão da fidelidade, por exemplo, sempre fora imposta restritamente à
figura da mulher, assim explica Soibet (2010, p. 397) ―a infidelidade feminina era, em
geral, punida com a morte no Brasil, de acordo com o código penal de 1890, só a mulher
era penalizada por adultério‖.
Nos estudos de Priore (2010), a mulher brasileira esteve, a todo o momento,
condicionada aos ditames masculinos, sendo por maioria das vezes anulada perante a
sociedade. Esta superioridade que o homem exercia sobre a mulher era reafirmada por
todos os seguimentos da sociedade. O catolicismo nesse país, religião dominante,
justificava o poderio masculino como algo determinado por Deus, e que, portanto, as
mulheres deveriam estar sujeitas aos seus maridos, porque o homem é considerado a
cabeça da mulher.
A medicina por sua vez reforçava a idéia de que ―[...] o estatuto biológico da
mulher (parir e procriar) estaria ligado a um outro, moral e metafísico: ser mãe, frágil e
submissa, ter bons sentimentos, etc‖ (PRIORE, 2010, p. 83). Acreditava-se neste sentido
que as moléstias que atingiam as mulheres estavam intimamente ligadas ao demônio.
Segundo Priore (2010) a melancolia, que acometia as mulheres, era para os médicos a
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manifestação do demônio em seus corpos, neste sentido, é que a autora afirma que a
medicalização da mulher era também a sua demonização.
Por isto chama a melancolia banho do Demônio, e por muitas razões.
Pela rebeldia, renitência e erradicação de tal humor que por frio e seco é
inobediente aos remédios e constitui doenças crônicas e diuturnas [...] se
encobre aqui astucia e maldade do Demônio e seus sequazes, e se
ocultam as qualidades maléficas com os sinais e sintomas que se
equivocam com os originados de causa natural, e nestes termos o doente,
o médico e os assistentes ficam duvidosos (PRIORE, 2010, p.83).

De acordo com a autora, desde o período colonial, a sociedade brasileira
veicula a imagem feminina a aspectos de submissão, obediência e inferioridade. Tais
aspectos eram promulgados com base nos próprios ideais religiosos que relacionavam a
figura da mulher à de Eva, não fugindo, desta forma, das justificativas apontadas por
Macedo (2015). Nesse sentido, acreditava-se que a mulher deveria ser condenada e pagar
eternamente pelo erro de Eva, considerada a primeira fêmea que levou Adão ao pecado,
privando as demais gerações de desfrutar o paraíso. Para a sociedade da época, a mulher
deveria ser constantemente controlada e vigiada. Em seus estudos, Priore (2010) aponta um
dos escritos de Paulo de Tarso, em que externa um dos argumentos utilizados não só pela
Igreja, mas por toda a sociedade, inclusive a brasileira, a fim de justificar tal status
destinado à mulher:

Quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes, se enfeitem com
pudor e modéstia; nem tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou vestuário
suntuoso; mas que se ornem, ao contrário, com boas obras, como convém
a mulheres que se professam piedosas. Durante a instrução, a mulher
conserve o silêncio, com toda submissão. Eu não permito que a mulher
ensine ou doutrine o homem. Que ela conserve, pois, o silêncio. Porque
primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão seduzido, mas a
mulher que, seduzida, caiu em transgressão. Entretanto, ela será salva
pela sua maternidade, desde que, com modéstia, permaneça na Fé, no
amor e na santidade (TARSO apud PRIORE, 2010, p. 46).

De maneira geral, o pensamento que se tinha a despeito da figura feminina é
que essa não passava de uma mera projeção à grande e perfeita obra: o homem. Esse
pensamento era evidenciado por inúmeras obras literárias da época, como o caso da
Malleusmeleficarum, escrita pelos dominicanos alemães Heinrich Kramer e Jakob
Sprenger, publicada em 1486 apud Priore (2010, p. 46) na qual explicitam:
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Houve uma falha na formação da primeira mulher, por ter sido ela criada
a partir de uma costela recurva, ou seja, uma costela do peito, cuja
curvatura é, por assim dizer, contraria a retidão do homem. E como, em
virtude dessa falha, a mulher é animal imperfeito, sempre decepciona a
mente.

Essa citação faz referência ao deformismo sexual do espectro feminino, e
também serviu de justificativa para o estabelecimento das relações desiguais de poder entre
homens e mulheres. Assim, a discriminação das mulheres se ratifica com base em estórias
naturalistas, com argumentos biológicos e discurso sacralizado.
A mulher no Brasil, nesse sentido, era totalmente estigmatizada e discriminada,
por ser definida como uma criatura inferior. Pode-se inferir, por meio dos estudos desses
autores, que a representação tanto de poder quanto de fragilidade, inerentes à mulher,
encontram-se intimamente ligados a um mito/história de origem religiosa, descrita no livro
de Gênesis, no qual, embora descreva a força sedutora de Eva (força de induzir o homem a
comer a maçã da árvore proibida), não deixa de enaltecer o seu caráter de fraqueza face ao
pecado, e de infidelidade, desobediência e traição ao seu próprio Deus. Trata-se de
categorias antagônicas, porém que se embaraçam, trazendo, por conseguinte, impactos nas
relações homem x mulher x sociedade, nas quais a mulher é vista como sendo a origem do
mal, e ainda um perigo ao homem, devido seus poderes de sedução.
Ao considerar o contexto histórico da mulher, sobretudo, o contexto da mulher
brasileira, salta-se aos olhos as diferenciações e comparações feitas desta para com o
homem. É irrefutável a constatação de que essa ocupa sempre um lugar diferente, no
sentido de ser inferiorizada e discriminada. A ideia veiculada a figura feminina se encontra
intimamente ligada ao ser doméstico, frágil, e, concomitantemente, de posse sexual por
parte do homem. E assim, tem-se a defesa de que o homem é superior à mulher, e por isso,
deve dominar.
A dicotomia entre mulher e razão é outro elemento marcante no campo da
filosofia e da história, e aponta para um cenário evidente de discriminação, em que ao
homem se reserva o direito do pensamento, da palavra e do conhecimento, e à mulher,
destina-se o campo da subserviência e do silêncio. E esse silêncio, por muitas vezes, pode
revelar situações de violência e agravos a própria saúde da mulher. O silêncio que tenta
esconder a violência física, psicológica e sexual sofrida em casa pelo parceiro e, ou
companheiro, o mesmo silêncio que mascara a dependência econômica e amorosa.

57

Perrot (2015) assevera que o silêncio é o lugar comum das mulheres, e que a
história, convencionalmente, deu a elas a posição secundária e inferior, cuja qual tem sido
legitimada pelos vários segmentos societários que emergiram e sublimaram o patriarcado.
Nas palavras da autora, ―o silêncio é um mandamento reiterado através dos séculos pelas
religiões, pelos sistemas políticos e pelos manuais de comportamento‖ (PERROT, 2015, p.
16).
Se desde os primórdios se destinou à mulher a esfera do silêncio, não é difícil
compreender os medos que rodeiam tantas mulheres quando se trata de expressar
denúncias sobre os sofrimentos que as cercam. Não é difícil também compreender a
inibição de se imporem em suas relações afetivas e sexuais. ―O modo de existir do
feminino é de se esconder, e o fato de se esconder é precisamente o pudor [...]. A mulher é
a condição do recolhimento, do interior da casa e da habitação [...]‖ (PERROT, 2011, p.
132). Tudo que denota a exposição desse ambiente vai ao desencontro do que muitos
consideram, erroneamente, ser a essência da mulher.
Perrot (2015) emite a assertiva de que a história das mulheres perpassa por um
profundo silêncio, e justifica que isso se deve, preponderantemente, por estas estarem
enclausuradas e relegadas ao âmbito privado, lugar considerado de pouca proeminência por
centenas de anos. Os primeiros historiadores se ativeram ao relato do espaço público: as
guerras, os reinados, os homens, ora ilustres, ora homens públicos. Somente a partir do
século XVIII, é que se observa um espaço pouco maior às mulheres e para as relações
entre os sexos.

Em primeiro lugar, porque as mulheres são menos vistas no espaço
público, o único que, por muito tempo, merecia interesse e relato. Elas
atuam em família, confinadas em casa, ou no que serve de casa. São
invisíveis. Em muitas sociedades, a invisibilidade e o silêncio das
mulheres fazem parte da ordem das coisas. É a garantia de uma cidade
tranqüila. Sua aparição em grupo causa medo. Entre os gregos, é a stasis,
a desordem. Sua fala em público é indecente. ―Que a mulher conserve o
silêncio, diz o apóstolo Paulo. Porque primeiro foi formado Adão, depois
Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu
em transgressão.‖ Elas devem pagar por sua falta num silêncio eterno
(PERROT, 2015, p. 17).

Assim como Veyne (1999), o presente estudo parte da pressuposição que existe
um contraste manifesto, aparentemente detectado pelo senso comum, que colocam em
lados opostos o privado e o público. O primeiro, nitidamente delimitado como espaço do
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recolhimento, que oferece imunidade quanto aos perigos ressaltantes no público, é o lugar
no qual se abandonam as armas e as defesas contra as investidas do que está externo, é
caracterizado pela domesticidade, pela familiaridade e intimidade.
No privado estão os pertences preciosos dos indivíduos, os segredos que
pertencem somente a eles, e que não dizem respeito a mais ninguém, e que, portanto, não
precisam ser divulgados ou expostos. Nele, desfazem-se as máscaras e as aparências
assumidas no público, dá-se lugar ao relaxamento e ao prazer de se colocar à vontade.
Embora esse ambiente demonstre ser o refúgio diário, nele também se observam cenários
contraditórios, regidos predominantemente pela desigualdade, força, opressão, dominação
e poder.
Naturalmente inscrita no interior da casa, da morada, encerrada sob
fechaduras, entre muros, a vida privada parece, portanto, enclausurada.
No entanto, por dentro e por fora dessa ―clausura‖, cuja integridade as
burguesias do século XIX entenderam defender a todo custo,
constantemente se travam combates. Voltado para o exterior, o poder
privado deve sustentar os assaltos do poder público. Deve também, do
outro lado da barreira, conter as aspirações dos indivíduos à
independência, pois o recinto abriga um grupo, uma formação social
complexa, na qual as desigualdades, as contradições parecem atingir o
ápice, o poder dos homens se choca mais intensamente do que fora com o
poder das mulheres, o dos velhos com o dos jovens, o poder dos amos
com a indocilidade dos criados (VEYNE, 1999, p. 10).

E foi a esse espaço enclausurador, o qual a mulher se manteve relegada ao
longo de muitos anos. Coube a mulher se acoplar a esfera privada, ambiente assinalado não
somente pelo ambiente da casa, da cozinha, do quarto, do oratório, do cuidar dos filhos e
marido, mas principalmente, por concentrar embates velados, marcados, como bem
referenciou Veyne (1999), por desigualdades complexas, no qual o escopo é a opressão e
dominação do outro - o marido que domina a esposa, os pais que dominam os filhos, os
senhores que dominam os criados. O homem é destinado ao público, à mulher, ao privado,
ao homem cabe à palavra, à mulher, o silêncio, ao homem compete dominar, à mulher
adjudica-se o direito de ser dominada.
Ao encontro do pensamento desse autor, Perrot (2011) também tece argüições
nesse sentido, evidenciando que as conjecturas históricas incumbiram de propor que: ―uma
mulher em público está sempre fora do lugar [...]‖, que ―o espaço público constitui o
apanágio dos homens‖ e que ―uma mulher só pode aspirar isso parcialmente‖, sendo isto
uma ―questão de função, mas também de sexo, de corpo [...]‖, e que, portanto, a mulher
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deve se contentar com coisas da casa, sendo esta a correta ocupação com as quais precisam
se preocupar e apetecer (PERROT, 2011, p. 131).
Valendo-se de uma autoridade pública, dada ao homem quase como que um
direito natural, a sociedade se impetrou de discursos viris e patriarcais, estratificando a
mulher a um lócus de menor, ou quase nenhuma protuberância. E tais discursos foram
representados na ciência, no corpo, no trabalho, na religião, na educação, na arte, na
música, na sexualidade. Tabus e medos criados com intuito de frearem o ímpeto das
mulheres, de as manterem num silêncio coercitivo. No privado, o discurso forte e imutável,
mantido com rédeas curtas, e se este não fosse suficiente, a força por meio da violência e
maus tratos, em todos os seus níveis de alcance, indiscutivelmente, ainda que trabalhemos
no campo da suposição, devem ter sido utilizados.
Veyne (1999) apresenta com muita agudez as relações intrínsecas do âmbito
privado, elucidando, por vez, as lutas que não só as mulheres, mas as minorias vêm
travando na busca pela emancipação. Pertinente o esclarecimento de que o privado sustenta
os assaltos do poder público. Ora, se ao homem é dado o poder de dominar o público, é o
privado quem o sustenta nesse status. Dominando o privado, o homem domina o público
por sequela, e esse empreendimento de fato ocorreu, e muitas mulheres foram convencidas
a viverem enclausuradas, reféns do silêncio, submissas a contento de seus maridos, filhos e
sociedade em geral.
Perrot (2011, p. 131) elucida em sua obra o relato, a saber, trazendo-o como
exemplo dos efeitos da cultura patriarcal, a típica mulher engajada nas atividades
domésticas, que não só assume o papel que lhe fora destinado, mas também o reproduz
naturalmente em suas relações: ―Era em sua cozinha que minha avó Clémence se sentia
verdadeiramente à vontade, dona da casa e das coisas. Dela excluía com prazer os homens,
que, em sua opinião, nada tinham que fazer em tal lugar‖. Sobre isso a autora acrescenta
que a casa, o quarto, a cozinha, foram considerados por excelência o lugar das mulheres.
No seu entendimento, tudo concorre para encerrá-las aí: a religião, a moral, a decência, o
pudor, o imaginário erótico, a ordem social.
Veyne (1999) adverte, por sua vez, que a cultura vivencia, desde a idade
média, um movimento que cuidou de tornar mais agudo o conflito entre o público e o
privado. E se intensificou o conflito público e privado, não teria também intensificado os
conflitos entre homens e mulheres?
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Os discursos que se fizeram a partir de então se incumbiram de tratar à mulher,
em seus vários aspectos, como um ser a parte ou diminuído, num jogo de representações
que a coloca a margem da sociedade. Intua as palavras de Perrot (2015, p. 42), como um
dos discursos que fortalecem o lugar máster do homem:
―É um menino‖ é mais glorioso do que dizer: ―É uma menina‖, em razão
do valor diferente atribuído aos sexos, o que Françoise Héritier chama de
―valência diferencial dos sexos‖. Nos campos da antiguidade, os sinos
soavam por menos tempo para o batismo de uma menina, como também
soavam menos para o enterro de uma mulher. O mundo sonoro é
sexuado.

Os discursos já começam no nascimento, a menina é menos desejada. Esse
desejo e preferência pelo menino, aparentemente inocentes, expõem a sociedade sexista em
que se vive. O mais estranho é perceber que isso comumente acontece nos dias atuais,
como algo rotineiro (PERROT, 2015).
Outra questão a ser evidenciada, é que as meninas são vinculadas logo cedo à
religião, conforme Perrot (2015, p. 44) ―elas são educadas nos joelhos da Igreja‖. Não que
isso seja uma prerrogativa evidente na contemporaneidade, mas a história relata estreitos
laços das mulheres na religião. São elas as que mais oram, estão presentes nas celebrações
e cultos, participam das novenas, auxiliam nos eventos comunitários, etc. Resquícios de
uma tradição em que a mulher deve buscar redenção pelos seus pecados, mantendo sua fé,
buscando os caminhos virtuosos de Deus. Além disso, a Igreja revela-se como um lugar de
reserva e discrição, a espiritualidade veio corroborar o ideal de clausura.
A puberdade da mulher e a menstruação, ciclos de passagem para a
adolescência e vida adulta, são geralmente tratadas com certo pudor, silêncio, e até
vergonha. O sangue da mulher é considerado como impuro, um tipo de perda, um sinal de
morte, que deve ser escondido, amenizado. O sangue do homem, todavia, vem para irrigar
os sulcos da terra, com sua honra e glória (PERROT, 2015).
O esperma é sementeira fecunda. A diferença dos sexos hierarquiza as
secreções. ―Ver correr seu sangue‖ ou não vê-lo mais é essencial para as
mulheres, mas na intimidade do corpo, no segredo do sexo, e quase
sempre no maior desconforto. Somente a partir dos anos 1970 é que as
mães falam preventivamente de menstruação com suas filhas, os produtos
de higiene levam em conta o ―incômodo‖, como se dizia antigamente, e a
publicidade anuncia as melhores proteções (PERROT, 2015, p. 45).
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Nota-se que as questões femininas tendem a ser levadas ao segredo, ao íntimo,
no caso da menstruação, por exemplo, quando mais escondido, melhor. O assunto não é
mais tratado com tanto pudor como observado anteriormente, mas ainda é visto como certo
incômodo, no sentido pejorativo da palavra.
A virgindade das moças é outro discurso que circunda a sociedade há muitas
décadas e que vai ao encontro com o postulado religioso católico, que consagra tal virtude
como suprema, tendo Maria como modelo. Importante ressaltar, em consenso com Perrot
(2015), que referente valorização religiosa foi sacralizada e sexualizada, ou seja, a mulher
deve proteger sua virgindade, guardar-se para o casamento ou para a vida consagrada a
Cristo, já o homem, bom, quanto ao homem, à religião tonteia pela omissão, a sociedade,
por sua vez, incentiva que o homem seja viril, que desfrute de várias mulheres, como prova
de sua masculinidade.
Esses discursos evidenciam os interesses patriarcais de sociedade, em que a
mulher deve se manter resguardada, inclusive, sexualmente, seguindo os preceitos da
fidelidade e submissão, elementos motrizes para um bom casamento, que, por conseguinte,
fortalecerá o papel do homem enquanto pai e chefe de família, ratificando seu poder sobre
todos os seus membros – filhos e esposa, especialmente.
E a partir daí, a mulher não tem muitas opções: ou mantém a virgindade no
intuito de conseguir o casamento, já que uma vez deflorada, dificilmente encontrará
alguém que a tome como esposa, ou, se deflorada, e pior, se deflorada e grávida, o
recebimento do desprezo e a marginalização de toda a sociedade. Casando-se receberá os
deveres conjugais, de dona de casa e de mãe. E o casamento implica, necessariamente, ser
submissa e dependente do marido.

Solteira e grávida! A situação levou a garota ao desespero: como explicar
aos pais que manchara a ―honra familiar‖ e que traria vergonha a todos de
casa? Como conviver com o fato de não poder ser mais respeitada como
uma ―moça de família‖ diante da evidência de ter ―dado o mau passo‖,
―cedido às tentações‖, ―se desviado do caminho‖? Sem um casamento em
vista que ―reparasse a situação‖, o que lhe reservava o futuro? Seria,
como tantas outras, expulsa de casa? Mesmo que a deixassem ficar,
nunca mais encontraria um ―bom partido‖, pois ninguém que preste
aceitaria se casar com uma ―doidivana‖, uma ―desclassificada‖ que não
soube ―dar-se ao respeito‖. O certo é que, tendo se igualado às
―prostitutas‖, ―cairia na boca do povo‖ (PINSKY, 2013, p. 469).
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Desde o nascimento, a mulher é encaminhada para se submeter à égide do
ambiente privado e da sociedade patriarcal. Através dos discursos, por natureza das vezes,
complexos de se desvendar, engendraram uma sociedade sexista, em que a mulher não tem
voz e nem vez, num ambiente que deve prestar contas sobre todos os seus atos e
comportamentos.
Assim, até meados do século XX, as mulheres eram, por natureza e por
essência, destinadas ao casamento e à maternidade. Através de normas, as mulheres eram
enquadradas nos papéis de donas de casa, sendo-lhes atribuídas características de frágil e
dependente, tinha como desígnio natural cuidar das questões privadas, quais sejam da casa,
dos criados, dos filhos, do marido.
Embora tenhamos um cenário histórico e cultural em que homens e mulheres
estão estritamente divididos entre o público e privado, respectivamente, não nos parece
inocente dizer que existe lutas entre essas esferas, e mais, que essas lutas estão em
consonância com a própria luta que se vivencia no interior das relações privadas.
Como apontou Veyne (1999), o espaço privado também é o espaço das
contradições, das desigualdades e de intensas batalhas. Sendo assim, o ideário de que cabe
à mulher viver limitada ao âmbito da casa e ser submissa ao marido não é de todo unânime.
As contradições latentes no âmbito privado suscitaram vários movimentos em que a
mulher se opõe ao fascismo da dominação masculina. Não cabendo tratá-los de forma
abrangente nesse estudo, dado especialmente pela amplitude que o assunto exige, pontuarse-ão aqui os movimentos expressivos que se deram a partir dos anos de 1950, salientando
que muitos outros movimentos, de distintas épocas, também contribuíram para alavancar
as mulheres na luta pelo reconhecimento, com igual ou maior importância dos que serão
abordados a seguir.
A introdução sobre os contra-movimentos ao patriarcalismo se fazem
necessários nessa discussão, pois servem de orientação quanto às conquistas das mulheres
no espaço público. Válido atentar-se para a conjuntura social, política e econômica em que
tais movimentos se deram, pois, se antes o patriarcalismo veio para colaborar no
surgimento de uma nova estrutura social, com a formação do Estado e a defesa da
propriedade privada, e de uma economia que para tal a matriz familiar tradicional era
importante, a conflagração das mulheres, concomitantemente aliado às transformações
culturais, também não se esvaíram de contribuir para as novas égides do capitalismo, em
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que a mão de obra feminina se configurou como um negócio interessante e lucrativo ao
mercado.
Pois bem, verificam-se dois grandes movimentos que propiciaram maior
abertura da mulher aos espaços públicos, em que um pese igual ao outro: a Revolução
Social e a Revolução Cultural. Podemos destacar, inicialmente, que a família foi um dos
principais, senão o segmento social que mais sentiu as transformações advindas dessas
revoluções.
Simone de Beauvoir em seus escritos, sabiamente advertia que não se nasce
mulher, torna-se mulher. Sua abordagem veio desafiar a idéia de que os papéis
tradicionalmente e inevitavelmente atribuídos à mulher faziam parte de um desígnio
natural e até divino. Contrapondo-se ao naturalismo fincado, defendia o caráter cultural das
definições de feminino, e tão logo, a sua mutabilidade. E foi justamente uma mudança
cultural que essas revoluções promoveram na estrutura familiar e nas relações entre os
sexos (PINSKY, 2013).
De acordo com Hobsbawm (1995) a mudança mais impressionante e
impactante na metade do século XX foi a industrialização e a nova estrutura capitalista de
produção que por sequela, trouxe a morte do campesinato. Lembrando que esta foi uma
previsão de Marx que se realizou. Pinsky (2013) entende que a partir da decadência do
campesinato, as cidades iam sendo densamente povoadas, o que aproximou estilos de vidas
e pessoas, favorecendo céleres transformações de comportamento.
Com o advento do capitalismo, houve um crescimento de ocupações que
exigiam educação secundária e superior. Nesse sentido, as famílias se preocupavam em
oferecer aos filhos uma boa educação, conforme as exigências do mercado, sempre que
tinham condição e oportunidade. Além disso, isso lhes servia como chance para conquistar
aumento na renda, e principalmente, um status social superior (HOBSBAWM, 1995). A
exigência educacional fez com que se aumentassem os níveis de escolaridade das
mulheres, tangencialmente.
A dinâmica da nova ordem econômica incumbiu de emergir uma grande
mudança entre a classe operária, trazendo impactos sem precedentes a toda a sociedade: o
papel desempenhado pelas mulheres. Conforme endossa Hobsbawm (1995), a mudança foi
de fato impressionante, sobretudo, porque abarcou as mulheres casadas. Dados apontados
por esse autor retratam que entre os anos de 1950 e 1970 a porcentagem de mulheres
casadas que trabalhavam por salário duplicou.
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Tendo a expansão do capitalismo como pano de fundo, acura-se que houve um
maior acesso das mulheres à educação e aos empregos remunerados e qualificados, o que
proporcionou para esta classe maior independência econômica, segurança, com um
sobressalto, tímido, mas importante, no seu status societário e familiar.
Pinsky (2013, p. 514) esclarece que referente processo veio acompanhado pelo
―desenvolvimento de uma consciência crítica das desigualdades sociais com base no sexo e
pela vontade de voar mais alto‖.
Embora observadas mudanças relevantes na mulher quanto à sua entrada nos
espaços outrora considerados sê-los do homem, os preconceitos nitidamente circundavam
(e ainda circundam) o trabalho feminino. Prioritariamente vinculadas às atividades de mãe
e donas de casa, o imaginário social se encheu de argumentos que desfavoreciam a vida
profissional das mulheres. Teses sobre a impossibilidade de conciliação entre casamento,
filhos e vida profissional eram assumidas, alegando-se de que ao trabalhar, a mulher
prejudicaria os afazeres da casa, deixando-os de lado, bem como deixaria a desejar nos
cuidados para com os filhos e marido. Com isso, a estrutura do próprio matrimônio estaria
ameaçada. Priore (2010, p. 624), reproduz exatamente o pensamento brasileiro exprimido
na época:

Lugar de mulher é o lar [...] a tentativa da mulher moderna de viver como
um homem durante o dia, e como mulher durante a noite, é a causa de
muitos lares infelizes e destroçados. [...] Felizmente, porém, a ambição da
maioria das mulheres ainda continua a ser o casamento e a família.
Muitas, no entanto, almejam levar uma vida dupla: no trabalho e em casa,
como esposa, a fim de demonstrar aos homens que podem competir com
eles no seu terreno, o que frequentemente as leva a um eventual repúdio
de seu papel feminino. Procurar ser à noite esposa e mãe perfeitas e
funcionária exemplar durante o dia requer um esforço excessivo [...]. O
resultado é geralmente a confusão e a tensão reinantes no lar, em prejuízo
dos filhos e da família (QUERIDA, Nov, 1954 apud PRIORE, 2010, p.
624).

Apesar dos movimentos opositores à ascensão das mulheres no mercado de
trabalho, é inegável que essas mudanças repercutiram de maneira significativa e
revolucionária na sociedade, fomentando nas mulheres novas expectativas e consciência
sobre o seu lugar na esfera societária e no mundo.
Vale destacar que as mudanças não se deram somente nas questões voltadas
para as atividades da mulher, mas, sobretudo, no quesito dos papéis desempenhados por
elas. As transformações abrangeram ―as expectativas convencionais do que devem ser
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esses papéis, e em particular as suposições sobre os papéis públicos das mulheres, e sua
proeminência pública‖ (HOBSBAWM, 1995, p. 308).
A nova conjuntura observada também propiciou significativas mudanças no
campo da sexualidade. A partir dos anos 60, a pílula anticoncepcional chegou ao mercado,
e com ela a mulher pôde se planejar melhor, inclusive, dando prioridade à vida
profissional. Esta assumiu maior poder frente às relações sexuais. Com a gradual queda no
número de filhos, declinando ainda mais o tamanho das famílias, a mulher contemplou a
sua ampliação no tocante à participação econômica, o que lhe proporcionou estender seu
leque de escolhas sobre o que fazer com a sua vida (PINSKY, 2013).
Nota-se que a introdução do método anticonceptivo e a revolução dos costumes
dada pela inserção nas mulheres na esfera pública, evidenciaram mudanças inclusive nas
imagens que se tinham da mulher. Antigos paradigmas e valores começam a ser
questionados, tais como a castidade feminina e a exigência da virgindade da moça antes do
casamento. Sobre a imagem da mulher, Pinsky (2013), intua que na nova realidade que se
instaurava, fazer sexo antes, e mesmo sem o casamento não seria mais situação suficiente
para comprometer a reputação das mulheres. Conclui que, aos poucos, o acesso da
informação e a busca pelo prazer passariam a ser considerados como direitos da mulher.
Destaque nesse período para os movimentos feministas, que colocaram em
evidência não só a luta pela liberdade sexual da mulher, mas reivindicações em que se
intentava dirimir as diferenças discriminatórias entre homens e mulheres. Quanto a isso,
Hobsbawm (1995) declara que:
A entrada em massa de mulheres casadas – ou seja, em grande parte mães
– no mercado de trabalho e a sensacional expansão da educação superior
formaram o pano de fundo, pelo menos nos países ocidentais típicos, para
o impressionante reflorescimento dos movimentos feministas a partir da
década de 1960. Na verdade, os movimentos de mulheres são
inexplicáveis sem esses acontecimentos (HOBSBAWM, 1995, p. 305).

Por volta dos anos 70, as mulheres deflagravam movimentos de denúncia sobre
as desigualdades de gênero entre homens e mulheres, construídas histórica e socialmente,
com fortes críticas à sociedade capitalista e patriarcal. Viana (2013) argumenta que o
Estado é visto pelo feminismo como uma das principais instituições responsáveis por
manterem essas desigualdades, tendo em vista que se mantinha passivo frente à situação,
ou emitia ações incapazes de alterá-las, e que por isso mesmo recebeu duras críticas e
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cobranças. O movimento das mulheres tratou ainda de defender o direito a igualdade, de
serem donas de seu próprio corpo, de serem reconhecidas tanto no nível social, quanto no
político e cultural. Lutavam pelo direito ao prazer e ao orgasmo, na tentativa de quebrar os
tabus que se criaram em torno da sexualidade feminina.
O acesso à contracepção e o direito de interromper voluntariamente a
gravidez eram reivindicações decorrentes do feminismo que propunha a
dissolução da hierarquia entre masculino e feminino e a transformação do
caráter dos relacionamentos entre homens e mulheres num sentido
igualitário. Eram projetos verdadeiramente revolucionários que, se não
obtiveram naquele momento o sucesso desejado, ajudaram a abalar os
tradicionais modelos de mulher (PINSKY, 2013, p. 520).

Obviamente tais mudanças também afetariam, por ordem, a estrutura conjugal.
A tradicional estrutura de família ganharia novos formatos no cenário em que a mulher
conquista maior emancipação. Conforme destaca Pinsky (2013), a mulher passou a ser
mais exigente em suas escolhas, já que agora se permite fazê-las. O casamento por toda
vida, atrelada a um relacionado sem amor e infeliz passa a ser argüido.
Poderíamos supor que o casamento deixou de ser importante, mas não. Apesar
de a mulher auferir novos espaços e status na sociedade, o desejo de se unir a alguém e
construir família permanece. Segundo Pinsky (2013) o que mudou, de fato, foram os
formatos tradicionais de relacionamento conjugal. Não havia mais necessidade prioritária
de oficialização de caráter civil ou religioso, abrindo-se caminhos para a coabitação, uma
forma livre de união, em que se têm vínculos afetivos e sexuais baseados no
companheirismo e compatibilidades. O divórcio também passa ser prática legítima, com
gradativo e significativo aumento.
Embora as mulheres tenham históricas conquistas no mundo do trabalho, na
esfera política onde obteve o direito a participação e voto, na educação com o livre acesso,
na autonomia do uso de seu corpo e de sua sexualidade, os estudos e a própria realidade
comum a todos nós, demonstram que as mulheres ainda permanecessem sob o jugo da
exclusão e desigualdade. É proeminente a inserção desigual de homens e mulheres no
mercado de trabalho, sem mencionar as diferenças salariais que são gritantes. A divisão
sexual e desigual do trabalho é outra problemática, já que a mulher enfrenta dupla jornada
de serviço.
E, apesar de trabalharem mais, as mulheres têm renda inferior ao homem, tanto
pelo não reconhecimento de suas atividades como também pela baixa remuneração no
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mercado formal. Todavia, é valido ressaltar que não são apenas o nível de
desenvolvimento econômico nem tão pouco os sistemas políticos que definem a
desigualdade de gênero. A discriminação do trabalho feminino surge primeiramente na
família e vai sendo reforçada pelas demais instituições sociais que vão atribuindo papéis
diferenciados a cada gênero. São estereótipos que vão sendo criados e reafirmados a todo
instante pelas várias representações sociais.
Verifica-se que a questão da subalternidade, inferioridade e discriminação da
mulher encontra raízes profundas na sociedade, que perpassam por diversos ângulos de
análises. Ao traçarmos esse panorama histórico, identificamos vários momentos e
dinâmicas em que a mulher se depara com a discriminação, exclusão e situações de
subalternidade e inferioridade. A mulher, dentro dessa perspectiva, é alvo de concretas
formas de discriminação, que ultrapassam a relação homem x mulher, atingindo aspectos
religiosos, culturais, morais, jurídicos, trabalhistas, dentre outros.
O fato é que tais contradições de avanços e não avanços, de passado e presente,
trazem conseqüências preocupantes tanto para a vida pública quanto para a privada, entre
as quais, salienta Viana (2013, p. 382) ―comprometem sobremaneira a possibilidade do
exercício pleno de sua cidadania, de sua autonomia política e pessoal, do acesso ao
trabalho com igualdade, à saúde com qualidade e à vida sem discriminação e violência‖.
Se as desigualdades ainda persistem entre homens e mulheres, é porque,
indubitavelmente, como no passado, as relações de gênero e poder as tornam legitimas. Se
tratando do processo de feminização da aids, ousamos dizer que as relações de gênero e
poder impetradas também na sexualidade, imbuídos de discursos patriarcais e tabus,
reproduzem nada mais nada menos que um cenário de agravos a saúde da mulher,
tornando-a um sujeito vulnerável da aids.
Entendemos que as construções sociais e históricas a despeito da feminilidade
estão vinculadas ao ideário de submissão das mulheres aos homens, inclusive no âmbito
sexual. As desigualdades de gênero, em suas diversas formas, se configuram atualmente
como barreiras no campo da prevenção contra a aids, tendo em vista as dificuldades e
empecilhos na negociação do uso de preservativo em relações sexuais hierarquizadas.
A discussão até aqui nos apresenta os meandros e reflexos do modelo patriarcal
de sociedade, que objetivou engendrar em termos teóricos e práticos uma cultura de
submissão das mulheres em favor da dominação masculina, tratando de legitimar as
relações desiguais de poder nos mais diversos espaços societários, que abrangem não só a
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esfera pública, mas, sobretudo a esfera privada, dando aqui maior ênfase ao campo da
sexualidade, resultando em conflitos difíceis de serem mitigados.
Nas relações sexuais entre héteros, observam-se os mesmos movimentos de
discriminação contra as mulheres outrora mencionados, o que denota uma situação
preocupante, já que implica fatores relacionados à própria saúde da mulher. Nesse sentido
é que as desigualdades nas relações socioculturais entre os sexos são consideradas neste
estudo como um dos fatores que colaboram para o processo de feminização da aids, sendo,
portanto, imprescindível o desdobramento acerca da categoria gênero e suas implicações
no âmbito das relações sociais e sexuais entre homens e mulheres.

1.5 Relações sociais de gênero (e sexualidade) como relações de poder do homem
sobre a mulher

Conforme mencionado anteriormente, a desigualdade entre homens e mulheres
foi endossada por vários segmentos societários, ora de cunho religioso, ora científico, ora
político. As relações desiguais de poder eram ainda justificadas com base nas diferenças de
ordem biológica, ou mesmo como virtudes naturais, ligadas a essência do ser, e que,
portanto, seriam inevitáveis e imutáveis.
Beauvoir (1983) recusa justamente essa ideia de imutabilidade a qual as
mulheres foram condenadas, e por adequado, salienta que a biologia não basta para definir
uma hierarquia dos sexos, nem tão pouco explica o porquê dos homens representarem o
sujeito universal e as mulheres o outro lado absoluto. O sexo é, portanto, uma categoria
biológica insuficiente para explicar os papéis sociais atribuídos ao homem e à mulher.
Para Suárez (2000), a principal crítica que se observa diante da justificativa de
que a mulher é naturalmente/biologicamente inferior ao homem, se encontra na
argumentação de que a distinção entre a natureza e a cultura não pode ser considerada
universal, ou seja, dessa forma não poderia explicar o fato de as mulheres serem, em toda
parte, percebidas como mais imersas na natureza do que os homens. É importante ressaltar
ainda, que embora culturalizada, a masculinidade também possui a sua fixidez. Dentro
dessa perspectiva, revela que o essencialismo está presente não só na dicotomia, mas em
todos os campos referentes à natureza e ao feminino.
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Ao encontro da perspectiva de Suárez (2000), Safiotti (1994) argumenta que
todas as atividades humanas são mediadas pela cultura. Assevera que é graças a este
verdadeiro arsenal de signos e símbolos que tais atividades adquirem sentido, e que, por
conseguinte, propiciam aos seres humanos a capacidade de se comunicarem uns com os
outros. A autora também tece críticas sobre as posições que estabelecem a restrição de que
a mulher está ligada à natureza, e o homem à cultura.
Tem-se diante dessa discussão uma problemática que se encontra intimamente
relacionada a atribuições dadas a categoria sexo. Implica dizer que quando nos reportamos
às diferenças sexuais, logo atribuímos características biológicas e naturais, que tendem,
culturalmente, a destinar um lócus de inferioridade à mulher. Mas, se estabelecemos a
categoria gênero, estamos em busca de algo que transmita que as pessoas não são apenas
sexuadas, haja vista que as diferenças sexuais sempre adquirem um significado cultural,
mas que, para além disso, existem outras possibilidades de analisarmos o feminino e
masculino. Em suma, trata-se da superação de visões limitadas à questão meramente
biológica, ligadas à natureza e às diferenças sexuais (SUÁREZ, 2000).
Sobre isso, Safiotti (1994) ressalta que não se trata de negar as diferenças entre
homens e mulheres, afinal de contas, elas existem. Ao contrário, trata-se da busca por
entendê-las, como mecanismos de uma convivência social mediada pela cultura.
Posto isso é que gênero veio como uma categoria de análise das ciências
sociais para questionar a suposta essencialidade da diferença dos sexos, a idéia de que as
mulheres são passivas, emocionais e frágeis, e os homens são ativos, racionais e fortes. Na
perspectiva de gênero, essas características são produto de uma situação histórico-cultural
e política; as diferenças são produto de uma construção social. Portanto, não existe
naturalmente o gênero masculino e feminino (SUÁREZ, 2000).
Trata-se, em linhas gerais, de uma expressão a ser utilizada para indagar as
possíveis divergências entre homens e mulheres, visto que à figura masculina fora sempre
atribuída o papel de forte, racional e a feminina a condição frágil, débil, passiva. A partir
daí, observa-se os primeiros questionamentos sobre o papel que a mulher vinha ocupando
ao longo dos anos na sociedade, principalmente os traços de opressão e discriminação que
manchavam sua história (CASTILHO, 2006).

Ao longo da década de 1990, os estudos sobre as relações de gênero se
consolidaram a partir de uma reavaliação dos pressupostos teóricos que
fundamentavam o campo de estudos sobre as ―mulheres‖. A tarefa teórica
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era desconstruir essa mulher universal, apontando outras variáveis
sociológicas que se articulassem para a construção das identidades dos
gêneros. A categoria analítica ―gênero‖ foi buscar nas classes sociais, nas
nacionalidades, nas religiosidades, nas etnias e nas orientações sexuais os
aportes necessários para desnaturalizar e dessencializar a categoria
mulher, que se multiplica e se fragmenta em negras analfabetas, brancas
conservadoras, negras racistas, ciganas, camponesas, imigrantes. Este
momento representou uma ruptura com um olhar que posicionava a
mulher como portadora de uma condição universalmente subordinada, o
que gerou, por um lado, uma representação da mulher-vítima e, por outro,
do homem-inimigo, dois lados da mesma moeda: o patriarcalismo
(BENTO, 2006, p. 74).

A expressão gênero surge em meados da década de 80 quando o movimento
feminista a utiliza para designar a disparidade existente entre homens e mulheres. Surge,
particularmente, para explicar as desigualdades verificadas entre esses dois seres,
concretizadas por meio de ações discriminatórias, de violência e opressão face às mulheres.
Neste período, muitos estudos acerca deste tema já indicavam as relações desiguais de
poder inerente a homens e mulheres. Tais desigualdades tendiam a aumentar, ou mesmo se
agravar se avaliadas questões como classe social, raça, etnia, e dentre outras condições
sociais e de vida (CASTILHO, 2006).
Para Bandeira (2005) a categoria gênero emergiu como uma forma de
distinguir as diferenças biológicas das disparidades construídas sócio culturalmente, e
propiciou mudanças significativas, ao deixar de tratar mulheres e homens como segmentos
isolados e entendê-los a partir das relações inter-pessoais e sociais. Nessa perspectiva é que
a autora compreende gênero como ―um conjunto de normas, valores, costumes e práticas
através das quais a diferença biológica entre homens e mulheres é culturalmente
significada‖ (BANDEIRA, 2005, p. 07)
A concepção clássica de Scott (1995) define gênero como um elemento
constitutivo das relações sociais construídas com base nas assimetrias observadas entre os
sexos. É entendido, assim, como uma construção social que busca significar as relações de
poder, desmitificando as diferenças biológicas dos papéis atribuídos aos homens e
mulheres. Nas palavras dessa autora, gênero ―fornece um meio de decodificar o significado
e de compreender as complexas conexões entre as várias formas de interação humana‖
(SCOTT, 1995, p. 89).
Na perspectiva de Suárez (2000), a palavra gênero vem sendo utilizada com
intuito de desfazer ou mesmo desconstruir a ligação entre as mulheres e a natureza, e
assim, por conseguinte, propiciar, ainda que simbolicamente, a igualdade entre homens e
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mulheres. Esse aclarar da interligação entre a mulher e a natureza se tornou algo
imprescindível, haja vista que tal relação pressupõe e constrói uma visão de que a mulher é
naturalmente e biologicamente inferior ao homem, trazendo à figura da mulher
características como ser intuitivo, amoroso, dadivoso, e concomitantemente desqualificada
de razão, coragem, agressividade e de outros atributos associados aos homens. Assim, o
uso reiterado dessa categoria pode explicar a forma como a cultura constrói o masculino e
o feminino, alargando os horizontes para um processo de desconstrução, capaz de gerar
rupturas e transformações.
Gênero também é um conceito utilizado para delimitar objetos de pesquisa e
analisar as mais diversas situações sociais. Em linhas gerais, significa dizer, que além de
ser uma ferramenta desconstrutiva, gênero é um conceito com valor para distinguir e
descrever categorias sociais, em seu sentido empírico, bem como para explicar as relações
sociais que se dão entre elas, em seu sentido analítico (SUÁREZ, 2000).
De acordo com Lauretis (1987) gênero é um construto sociocultural, um
sistema de representações que atribuem significados a indivíduos de uma sociedade.
Esclarece que as representações tendem a modelar homens e mulheres, produzindo, por
conseguinte, diferenças de gênero. A autora compreende que os sujeitos são construídos
socialmente e culturalmente, indo além da questão biológica. Portanto, se são assim
construídos, detêm o poder de auto-representação, podendo assim, construir e desconstruir
significados atribuídos aos mesmos.
Segundo Safiotti (1994), a força da mudança social está bastante presente na
concepção da autora Lauretis, seja através de um sujeito que, sendo modelado pelo gênero
é simultaneamente capaz de tomar distância em relação a ele, seja pela capacidade
desestabilizadora da desconstrução, desse modo, ao mesmo tempo em que é modelado
pelas representações de gênero, é também capaz de refazer tais construções.
Dentro desse contexto, a questão da subjetividade ganha maior evidência, tão
quanto à temática da auto-representação. Cotidianamente novas representações surgem que
vão, por sua vez, construindo o gênero em outros termos. Tais representações emergem nos
mais diversos espaços societários, que abrange tanto as esferas das práticas adotadas e
instituídas, quanto as margens dos discursos hegemônicos e competentes, e até mesmo as
próprias estruturas de poder e saber (SAFIOTTI, 1994).
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O conceito humanista do gênero enquanto atributo de uma pessoa não
serve como ponto de partida para uma concepção relacional, na qual tanto
a pessoa quanto o gênero são frutos do contexto histórico que os constrói
[...] Conceber gênero como uma relação entre sujeitos historicamente
situados é fundamental para demarcar o campo de batalha e identificar o
adversário. Nestas circunstâncias, o inimigo da mulher não é o homem
nem enquanto indivíduo, nem como categoria social, embora seja
personificado por ele. O alvo a atacar passa a ser, numa concepção
relacional, o padrão dominante de relação de gênero. Diferentemente do
que se pensa com freqüência o gênero não regula somente as relações
entre homens e mulheres, mas normatiza também relações homemhomem e relações mulher-mulher (SAFIOTTI, 1994, p. 276).

Para Safiotti (1994) a existência de gêneros nada mais é que a manifestação de
uma desigual distribuição de responsabilidade na produção social da existência. Implica
afirmar que a sociedade estabelece uma distribuição de responsabilidades que são alheias
às vontades das pessoas, sendo que os critérios desta distribuição são sexistas, classistas e
racistas. Do lugar que é atribuído socialmente a cada um, dependerá a forma como se terá
acesso à própria sobrevivência como sexo, classe e raça.
A autora aponta que a construção dos gêneros se dá através da dinâmica das
relações sociais. Os seres humanos só se constroem como tal em relação com os outros,
portanto, não se trata de perceber apenas corpos que entram em relação com outros. É a
totalidade formada pelo corpo, pelo intelecto, pela emoção, pelo caráter do EU, que entra
em relação com o outro. Cada ser humano é a história de suas relações sociais, perpassadas
por antagonismos e contradições de gênero, classe, raça/etnia.
Podemos entender, de acordo com as inferências de Safiotti (1994), que gênero
é, destarte, uma categoria relacional do feminino e do masculino. Confirma as diferenças
biológicas entre os sexos, reconhece a desigualdade, mas não as admite como justificativa
para a violência, para a exclusão e para a desigualdade de oportunidades no trabalho, na
educação e na política. Trata-se de um modo de pensar que propicia uma mudança nas
relações sociais e, por conseguinte, nas relações de poder.
Sendo assim, é que gênero torna-se um instrumento de grande relevância, que
nos ajuda entender as relações sociais e, especificamente, as relações sociais entre
mulheres e homens.
Sobre a terminologia gênero, Castilho (2006) argüi que não há como esconder
sua ligação com o movimento feminista, contudo, ressalta de maneira incisiva que gênero
não pode ser igualado à categoria mulher ou mesmo à temática do feminismo. Explica que
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o estudo das relações de gênero deve tomar por base o fenômeno da identidade feminina e
masculina, uma vez que o significado desse termo se encontra intimamente ligado às
relações observadas entre homens e mulheres. A análise de gênero propicia o delineamento
de como são essas relações. O feminismo, todavia, ultrapassa os limites dessa descrição,
revelando os efeitos dessas relações, que são permeadas pelo poder de um sobre o outro,
produzindo uma série de consequências, que vão desde os aspectos de discriminação,
violência e opressão, às situações de injustiça e impunidade.
Paulatinamente, a expressão gênero vem adquirindo espaço e fazendo parte das
normativas internacionais, bem como da legislação dos países. No que diz respeito,
especificamente, ao Brasil, a terminologia gênero foi introduzida na Convenção de Belém
do Pará, por meio do Decreto de n. 1.973, de 01 de agosto de 1996, para esclarecer o
conceito de violência contra a mulher como qualquer ato ou conduta baseada no gênero.
Não se verifica, essencialmente, a definição concreta de gênero, contudo observa-se em
seu contexto o conceito de relação de poder. A temática gênero também é evidenciada no
Estatuto de Roma, através do Decreto de n. 4.388, de 25 de setembro de 2002, contudo
apresentando um significado um pouco mais limitado (CASTILHO, 2006).
Segundo Castilho (2006), o Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto
de Roma, incorpora o princípio da não-discriminação baseada em gênero, normas de
procedimento e prova, proteção e participação em relação a vítimas e testemunhas de
crimes de violência sexual, criminaliza em nível internacional a violência sexual e de
gênero. O primeiro ponto notável a ser pontuado, refere-se à introdução do conceito gênero
em um instrumento de cunho legal internacional. ―De acordo com o art. 7º, item 3,
entende-se que o termo gênero abrange os sexos masculino e feminino, dentro do contexto
da sociedade, não lhe devendo ser atribuído qualquer outro significado‖. É uma redação
fruto de negociação intensa com o Vaticano e os países islâmicos, que reduzem o gênero a
uma questão biológica. A expressão ―dentro do contexto da sociedade‖ dá-lhe a
perspectiva cultural necessária, embora de forma imprecisa e insuficiente‖ (CASTILHO,
2006, p. 10).
Em termos de Brasil, com a criação da Secretaria de Políticas Públicas para as
Mulheres, em 2003, verifica-se um notório fortalecimento no que se refere à questão de
gênero em todos os níveis de políticas públicas, o que tende a significar um relevante
avanço, haja vista que tais políticas passam a considerar o contexto em que os indivíduos
estão inseridos, as relações de poder, as crenças, as etnias, etc, fatores esses que são parte
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constituinte da identidade dos indivíduos e que contribuem de forma preponderante para a
compreensão de como homens e mulheres fazem suas opções e as comunicam ao mundo
(CASTILHO, 2006).
Em suma, podemos inferir que há muitas interpretações e compreensões do que
venha ser gênero. Somado a isso, concluímos também, que existem muitos pré-conceitos
acerca dessa temática, além da falta de informação. Entendemos aqui gênero como uma
das formas de compreender e analisar a realidade social em meio sua complexa dinâmica,
não nos desvencilhando dos processos e contextos históricos que envolvem mulheres e
homens. Trata-se de uma categoria relacional que ultrapassa as esferas da biologia e do
culturalismo, assumindo uma visão relacional pautada na construção que se é feita do
masculino e feminino na vida social.
Em nosso presente estudo, a categoria gênero, nos indica analisar a condição
feminina a partir das relações interpessoais entre homens e mulheres, cujas quais, estão
construídas sobre os pilares da hierarquia e do poder. Partilharemos, portanto, da
compreensão que homem e mulher são diferentes, todavia essa diferença não pode servir
de justificativa ou mesmo de argumento para a existência da desigualdade observada desde
os primórdios da história. Desigualdade que, inclusive, propicia agravos de ordem social,
político, clínico e cultural, considerando que a hierarquia existente de um sexo sobre o
outro se estende aos demais cidadãos, tendo como base não somente as questões de gênero,
mas igualmente de classe, raça e etnia.
Quando trazemos à tona o debate de gênero, não temos a intenção de ocultar as
diferenças inerentes aos homens e mulheres, pelo contrário, nosso objetivo é aprimorar as
possibilidades de questionamento sobre as relações construídas entre esses dois sexos. O
interesse é que, a partir desses questionamentos, possamos estabelecer ações que venham
propiciar transformações, trazendo tais relações para uma realidade de igualdade e
equidade.
Dentro dessa perspectiva é que compreendemos gênero como um elemento que
se encontra entrelaçado às relações sociais e que possui como base as diferenças entre os
sexos, trata-se de um conceito relacional, uma vez que analisa homens e mulheres de forma
conjunta. Homens e mulheres se definem na relação que se tem um com o outro, sendo
assim, não podem ser analisados de forma separada, ou mesmo por meio de visões restritas
e limitadas.
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A discussão sobre gênero enquanto categoria relacional faz-se de extrema
relevância no presente estudo, uma vez que abordamos a questão da mulher, e os diversos
adjetivos e características construídos socialmente para este sexo. A compreensão dessa
temática ampliará os horizontes para melhor análise do processo de feminização da aids.
As formulações sociais criadas e destinadas à mulher contribuem para o fortalecimento de
pré-conceitos junto a esse sexo, tornando-o alvo de discriminação e exclusão social.
Nesse sentido é que discutir gênero se torna algo imprescindível, no sentido de
desconstruir tais estigmas, desmistificando conceitos e pré-conceitos, valores e pré-juízos,
conforme postula Suárez (2000), que entende o estudo de gênero a partir do espectro
desconstrutivo, trazendo a perspectiva da quebra de ideias equivocadas e preconceituosas
que pesam sobre a mulher, em que a submissão é vista como situação natural e essencial
deste ser.
Para analisar o processo de feminização da aids, torna-se crucial abordar o
contexto vivenciado pelas mulheres ao longo da história, a fim de identificar os discursos
engendrados bem como as representações sociais que foram sendo construídas acerca do
feminino. Com base nessa conjectura, o estudo pressupõe que a feminização desta doença
se encontra intrinsecamente ligado às construções socioculturais de gênero que atribui
lugares e papéis de acordo com o estereótipo sexual, suscitando relações de poder
conflitantes, hierarquizadas e desiguais.
A história revela que desde os primórdios até os dias atuais, os homens têm
prioridades, enquanto que o caráter submisso vinculado ao sexo feminino está à mostra
todo momento, sendo a mulher colocada em uma posição social de subalternidade,
atribuindo-lhe ainda características que a configuram como um ser calmo, passivo,
compreensivo, ou seja, como um ser conciliador e dependente. Esta sociedade denomina
ao homem por sua vez, o título de provedor familiar, responsabilizando-o por manter a
casa e na maioria das vezes ―dar a palavra final‖, pois tudo deve ser legitimado por ele.
O discurso da natureza feminina, os mitos da maternidade, da passividade
e o discurso do amor romântico subsidiaram a construção histórica de
uma forma subjetiva própria das mulheres – o ser do outro em detrimento
do ser de si – tendo como conseqüência sua fragilização através de
diversas formas de dependência objetivas e subjetivas (SALDANHA,
2003, p. 04)
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A construção dessa imagem feminina aliada ao comprometimento de fatores
socioculturais tende a fazer com que os procedimentos preventivos sejam praticamente
negados pelas mulheres. Pois, a partir do momento em que elas tomam consciência e
passam a executar esses procedimentos, obrigatoriamente assumem posturas radicais de
vida, adquirindo certa autonomia frente ao relacionamento. Em virtude desta autonomia,
tem-se um embate entre gêneros masculino e feminino, visto que, em uma sociedade
predominantemente patriarcal, em que se promulga o homem como chefe, ou seja, aquele
que dita às regras da relação, aceitar que a mulher tenha quaisquer poder de decisão seria
uma afronta, no mínimo desafiador.
Solicitar o uso de preservativos para o parceiro implica assumir diversos
riscos, que vão desde as questões mais ligadas à afetividade, como a
quebra de confiança entre o casal, passando pelas questões culturais que
não vêem com bons olhos quando as mulheres mostram conhecimento e
iniciativa na esfera sexual, até o risco de perder o apoio financeiro do
companheiro quando são dependentes dele (SANTOS et al, 2002, p. 13).

Para que haja um espaço favorável à discussão de práticas sexuais seguras, é
preciso uma análise e/ou embate de questões mais complexas ligadas à realidade dos
diferentes gêneros, evidenciados, por exemplo, no exercício da sexualidade feminina.
Outra questão a ser considerada, refere-se ao diálogo no relacionamento afetivo que ainda
é um desafio, visto a existência de tabus, no qual a mulher é veiculada ao lócus do silêncio
e discrição, sendo por vez, inibida de discutir assuntos relacionados ao sexo com o
parceiro, e, sobretudo, inibida de tratar sobre os métodos anticonceptivos e de prevenção a
doenças sexualmente transmissíveis (DST).
Quando um deles quer usar o preservativo masculino, o outro
automaticamente já pensa na traição conjugal, o que para esse grupo de
pessoas é muito sério e às vezes até imperdoável. Com isso, é melhor não
tocar no assunto de prevenção e assumir os riscos advindos da relação
(JASHAR, 2002, p. 02).

Na contemporaneidade abolir com o pré-conceito de sexo sem proteção, ainda
é uma tarefa árdua, já que a sociedade associa a prevenção somente a aspectos de traição
ou ainda ao fato de acharem que o conhecimento e a confiança, depositados no parceiro, as
isentam de contrair o vírus HIV/aids.
Dentro desta perspectiva é que se pressupõe que o aumento dos casos de
mulheres contaminadas pelo vírus tem se dado em decorrência da não prevenção. É dentro
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deste contexto que a autora Santos et al (2002, p.13) afirma que: ―[...] o avanço da aids
entre a população feminina se deve à distribuição desigual do poder entre homens e
mulheres, a estereótipos e a arraigados fatores socioeconômicos que propiciam uma cultura
de silêncio ao redor do sexo que impede a prevenção do contágio [...]‖.
Sendo assim, é de extrema relevância problematizar a questão da submissão,
passividade e alguns tabus impostos pela sociedade, divulgando melhor os mecanismos de
prevenção às DST/aids, visando aumentar o acesso das pessoas às políticas de prevenção
existentes, propiciando uma nova visão e análise sobre os fatos que podem estar
relacionados com o crescente aumento do número de mulheres infectadas pelo HIV.
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CAPÍTULO II

AIDS: UM MAL DOS SÉCULOS XX E XXI?
Desde os tempos mais remotos, a humanidade é agredida por uma série de
doenças, que em sua maioria, apresentavam causas desconhecidas, tornando-se motivo de
grande flagelo à vida humana. Historicamente, várias doenças propiciaram o extermínio de
grande parte da população de inúmeras regiões e localidades espalhadas pelo mundo, como
o caso da peste negra, verificada no período medieval, e a gripe espanhola no início do
século XX. Na contemporaneidade, o campo médico e científico tem realizado intensas
investidas em prol da cura definitiva do câncer, doença que até pouco tempo foi
denominada como o ―mal do século‖ (BARBARÁ, et al, 2005).
Entretanto, segundo Martins et al (2014) nenhuma dessas doenças teve
consequências tão devastadoras em termos sociais, políticos e econômicos, num período
relativamente curto, quanto à aids ou SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida).
Essa doença tem se configurado como uma epidemia de proporção mundial, com um ritmo
uniforme de crescimento. Por ser uma moléstia ainda incurável, assume um caráter
assustador junto à vida do ser humano. Barbará et al (2005) salientam que a aids representa
para a população um fenômeno social que veio ocupar o lugar de outras doenças
estigmatizantes tal como o câncer, sífilis, peste negra e lepra.
A aids é uma doença crônica que resulta do processo de destruição das células
responsáveis pela defesa do organismo contra infecções e outras doenças. Esta destruição é
causada pela ação do vírus denominado Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV22
(GOMES, 1992).

22

É o vírus causador da aids. Ao entrar no organismo humano, ele se instala nas células do sistema
imunológico, responsáveis pela defesa do corpo. As células mais atingidas pelo HIV são os linfócitos CD4+,
justamente aquelas que comandam a resposta específica do corpo diante de agentes como vírus e
bactérias. Instalado dentro das células, o vírus consegue se multiplicar e se espalhar pela corrente sanguínea,
contaminando outras células. Com a defesa do corpo prejudicada pelo vírus, a pessoa infectada fica sujeita ao
aparecimento de vários tipos de doença. Mas o HIV pode levar vários anos dentro de um organismo antes de
aparecerem os primeiros sintomas. Isso depende do estado de saúde da pessoa, principalmente. Por isso, ser
portador do vírus HIV é diferente de ter aids. O HIV é o vírus que invade as células do sistema imunológico.
Já a aids é o quadro de enfermidades ocasionadas pela perda das células de defesa em decorrência da
infecção pelo vírus. <http://vivercomhiv.com.br/2015/04/25/diferencas-entre-aids-e-hiv/>.
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De acordo com o referido autor, o vírus HIV ataca de forma bastante agressiva
o linfócito, célula do sangue, do tipo leucócito, responsável, em grande parte, pela defesa
imunológica do organismo humano, acabando por destruí-la. Os linfócitos são
responsáveis pela produção dos anticorpos. Nesse sentido, com a destruição destes, a
pessoa fica totalmente exposta e vulnerável a uma série de infecções como pneumonia,
candidíase, toxoplasmose, meningites, diversos tipos de câncer e outras doenças
sexualmente transmissíveis, uma vez que seu sistema de defesa orgânico se encontra
inoperante, debilitado. Este organismo não sofre qualquer tipo de dano direto pelo agente
causador da aids, no entanto, acaba se tornando mais propenso ao ataque de outras
inúmeras doenças, sendo estas responsáveis pelas complicações que levam o portador ao
óbito.
Partindo desta premissa, traçaremos a seguir um panorama histórico da doença,
no intuito de compreender sua dinâmica e suas respectivas transformações, tanto no que se
refere à disseminação do vírus, quanto às mudanças inerentes ao seu perfil epidemiológico.

2. A Aids no mundo

A epidemia do HIV/aids é uma realidade mundial, e, segundo dados do
Ministério da Saúde (2014), tem se alastrado de modo bastante significativo nas regiões
mais pobres e vulneráveis do planeta, contribuindo, por conseguinte, para o agravamento
da pauperização e endividamento dessas respectivas localidades, e/ou países.
A transmissão desta doença, seguindo as referências de Gomes (1992), dá-se
principalmente pelo ato sexual entre um portador do vírus HIV e outra pessoa não
infectada. Segundo Chin (2002), o HIV pode ser ainda transmitido pelo uso compartilhado
de agulhas e seringas contaminadas, pela transfusão de sangue infectado e/ou seus
componentes, e também pelo transplante de tecidos ou órgãos infectados.
Referendada epidemia tem afetado pessoas em sua plenitude vital, aliando-se
muitas vezes a aspectos como falta de recursos, dificuldades de acesso aos serviços de
saúde bem como a desigualdade entre gêneros, tornando-se dentro dessa perspectiva, um
elemento intensificador da pobreza visto os altos custos com o tratamento/medicamentos,
apesar de estes serem garantidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outras
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inúmeras despesas extras inerentes aos próprios cuidados e controle da doença (KNAUTH
e VÍCTORA, 1998).
Essa enfermidade foi identificada pela primeira vez na década de 1970 com
casos isolados nos EUA e em várias outras áreas do mundo como Haiti, África e Europa,
onde a caracterização de contágio se deu preponderantemente em homossexuais
masculinos. Estes apresentavam comprometimento no sistema imunológico devido a
infecções oportunistas, tratando-se de uma doença supostamente infecciosa e transmissível.
No final dos anos 90, mais de 700.000 casos de contaminação do vírus HIV foram
notificados nos EUA. Desde então, identificou-se uma rápida difusão para os demais países
do mundo, sendo considerada como um dos mais graves e preocupantes problemas de
saúde pública (MARTINS et al, 2014).
Autores discutem que os primeiros casos diagnosticados se dirigiam a
homossexuais masculinos de classes abastadas, que constantemente viajavam para o
exterior. Tal fato fez com que a sociedade atribuísse o vírus como sendo uma doença
estrangeira, limitada a um pequeno grupo, sem colocar em risco a sociedade em geral
(CHIN, 2002).
No início da doença, falava-se em grupos de riscos, o termo herdado da
epidemiologia que atendia a primeira tentativa de classificar e explicar uma doença até
então desconhecida, que atingia basicamente homossexuais (masculinos), usuários de
drogas injetáveis, hemofílicos, e, em determinado momento os haitianos. Nesse sentido, a
aids assumiu um caráter restrito de infecção, sendo especialmente tratada e veiculada como
uma doença específica dos homossexuais das classes média e alta, passando a ser definida
como a peste gay23 (DHALIA et al, 2008).
Em linhas gerais, essa ideia de peste gay ocasionou um retardamento no que se
refere ao processo de conscientização e evidência de outras formas de contaminação do
vírus HIV, como a por via heterossexual e sanguínea, construindo ainda um distanciamento
da relação aids e pobreza, situação que segundo Dhalia et al (2008), é impossível de ser
negada na conjectura mundial.
23

A denominação expressava o preconceito contra homossexuais, pois quase concomitantemente foram
descritos casos idênticos entre usuários de drogas injetáveis, receptores de transfusões de sangue e seus
derivados, haitianos residentes nos Estados Unidos e, em seguida, entre os habitantes dos países africanos
situados na região abaixo do deserto do Saara. O rótulo ―peste gay‖ prestou grande ajuda à disseminação do
HIV,
porque
os
heterossexuais
automaticamente
se
julgaram
imunes
à
infecção. <http://drauziovarella.com.br/mulher-2/hiv-positiva/>
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Com a constatação da propagação da doença para outros segmentos
populacionais, igualmente marginalizados pela sociedade, tais como usuários de drogas,
profissionais do sexo e travestis, o termo grupo de risco passou a denotar a pretensa
realidade vivida por esses grupos ligados comumente a comportamento de promiscuidade,
vícios, imoralidade e transgressão (BARBARÁ et al, 2005).
Barbará et al (2005, p. 07) avaliam que a descoberta das formas de transmissão
do vírus (sexo e sangue) permitiu, de um lado, uma tentativa de controle da epidemia, mas,
por outro, exacerbou ―o medo e a conotação moralista de um discurso que fazia da
sexualidade ‗descontrolada‘ a grande causa do mal. O sexo, que sempre ameaçou normas e
valores, ameaçava agora a continuidade da humanidade, uma vez que o caráter epidêmico
da doença evocava lembranças de cataclismas universais‖.
Na perspectiva de Dhalia et al (2008) e Chin (2002), a restrição da aids a um
grupo específico de pessoas tendeu a favorecer um cenário de descuido nas relações
heterossexuais. Assim, várias mulheres com parceiros fixos foram contaminadas por seus
companheiros, dadas as várias situações como: uso de drogas injetáveis, múltiplas
parcerias, homo/bissexualidade, dentre outras, configurando na contemporaneidade alertas
para o fenômeno de feminização dessa epidemia.
De acordo com Martins et al (2014) os dados sobre a epidemia da aids indicam
que, nos países ditos de primeiro mundo, o número de contaminados diminui
progressivamente, ao passo que, nos países subdesenvolvidos (América Latina, Continente
Africano e mais recentemente o Continente Asiático), a doença está se alastrando,
ascendendo sobre as camadas pobres da população.
No Brasil, os dados epidemiológicos sugerem que a aids tem crescido de forma
assustadora nos segmentos mais desfavorecidos da população, atingindo mulheres,
crianças e idosos. Em virtude disso, Dhalia et al (2008) endossam a perspectiva de que a
aids vem atingindo grupos socialmente mais vulneráveis, seja por sua diferença social, seja
pelas condições de precariedade em que vivem.
Segundo dados do Ministério da Saúde (2014), em 1982, a totalidade dos casos
de aids registrados no país eram de pessoas que tinham 2° grau completo ou nível superior,
sendo que esse perfil em 1985 representava cerca de 76% dos infectados. Já em 1994, as
notificações de aids registram 69% de pessoas analfabetas ou com nível primário de
escolaridade e apenas 31% com nível secundário ou superior. Assim, se até então a aids
podia ser vista como uma doença dos países desenvolvidos e dos grupos dominantes, hoje
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ela tende a ser percebida como uma epidemia que atinge, preferencialmente, os grupos
social e economicamente excluídos.
Segundo Castilho (2000), caracterizada segundo uma dinâmica de contínua
transformação, a aids vem atingindo mais de perto novos segmentos populacionais – e, de
forma crescente, estratos sociais menos favorecidos, além do fato de estar chegando a
cidades em que, até o momento, sua presença não havia sido registrada. Faz-se, nesse
sentido, de extrema relevância, monitorar e analisar de forma ininterrupta essas
modificações, de modo a auscultar as novas tendências da epidemia, rever estimativas e
propor estratégias, seja elas preventivas e/ou interventivas, e, a um só tempo, éticas,
pragmáticas e culturalmente apropriadas.
Knauth e Víctora (1998) apontam que, por ser uma doença transmissível e sem
cura, a aids se tornou, em poucos anos, uma verdadeira pandemia. Adverte que o novo
perfil das populações acometidas pela aids tende a implicar mais agravos à saúde, pois em
geral, trata-se de pessoas que não dispõem dos recursos necessários (tais como uma
alimentação equilibrada, acesso facilitado aos serviços de saúde e medicamentos,
seguridade social, etc.) para enfrentar a doença de forma adequada. Constata-se, dessa
forma, um paradoxo preocupante: de um lado, a ciência que se aproxima paulatinamente
da cura (ou do controle) da doença; do outro, a população atingida que se distancia cada
vez mais dos recursos mínimos para combatê-la.
Barbará et al (2005) asseveram que a pessoa com aids vive além do sofrimento
físico, causado por uma doença que, embora se observe avanços da medicina com os
chamados coquetéis antivirais, ainda pode levar a morte, outro sofrimento tão mais árduo
quanto o primeiro, que é, sobretudo, causado pelos olhares excludentes da sociedade,
revelando situações em que a intolerância, o medo e o preconceito para com aqueles que
vivem com aids se tornam cada vez mais acentuados.
Na ótica de Castilho (2000) a epidemia com que nos defrontamos é bastante
complexa, resultante da existência de subepidemias regionais ou definidas conforme a
natureza das diferentes interações sociais. Aponta ainda, que é oportuno avaliá-la sob
perspectivas diversas e complementares, renovando e refinando seus instrumentos de
análise bem como o arcabouço teórico e conceitual acerca da doença.
Para este referido autor, em razão das inúmeras e profundas mutações nos
estágios evolutivos da infecção pelo HIV, o exame detalhado das tendências da epidemia
deve combinar obrigatoriamente dados provenientes dos casos de aids já registrados – um
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retrato consolidado do passado – com aqueles derivados da investigação da ocorrência de
novas infecções. A análise integrada das notificações da doença em diferentes períodos e
das condições de sua manifestação serve tanto para as populações sob maior risco de
exposição ao HIV quanto à população geral, indiscutivelmente mais vulnerável hoje do
que nos primórdios da epidemia.
É partindo dessa perspectiva que o mesmo afirma a necessidade de:
[...] igualmente, ampliar as tradicionais categorias de análise,
incorporando ao moderno conhecimento epidemiológico os aportes
provenientes da Sociologia e da Antropologia, do desenvolvimento dos
métodos quantitativos e, ainda, do entrecruzamento das distintas
abordagens, exemplificadas no presente volume mediante a aplicação dos
métodos de análise das redes sociais mais recentes (CASTILHO, 2000, p.
01).

2.1 A epidemia da Aids no Brasil e regiões

No que se refere, especificamente, ao Brasil, o primeiro caso de aids fora
registrado no Estado de São Paulo, em 1980. Contudo, ao final dessa década, observou-se a
disseminação da doença para as diversas regiões do país.
Pesquisas realizadas pelo Ministério da Saúde (2007) apontam que desde os
primeiros casos diagnosticados de 1980 até meados de 2001, havia no Brasil
aproximadamente 277 mil pessoas contaminadas, sendo a região Sudeste a mais afetada
com 67% do total. O Boletim Epidemiológico HIV/Aids (2015) estima que havia, em
2014, aproximadamente 734 mil pessoas vivendo com aids no país. Tais pesquisas
colocam o Brasil como sendo um dos países com maior índice de pessoas infectadas no
mundo. O Gráfico1, a seguir, sinaliza o crescimento da taxa de incidência da epidemia no
país, sobretudo entre os anos de 1984 a 1996. Entre os anos de 1997 a 2000, verifica-se um
processo de queda da doença:
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GRÁFICO 1 – Taxa de Incidência de Aids (por 100.000 habitantes), segundo o ano do
diagnóstico. Brasil, 1984 a 200024

Fonte: CN-DST/Aids/SPS/MS - DADOS POPULACIONAIS - DATASUS/IBGE. (BOLETIM
EPIDEMIOLÓGICO Aids E DST, 2000, p. 05).

O estreitamento da doença a partir do ano de 1997 se deu preponderantemente
em função da queda das taxas de incidência na região de maior concentração do vírus HIV,
qual seja: a região sudeste. O espraiamento da doença a partir de então ocorre de forma
sinuosa, com taxas de crescimento nas demais regiões do país, sobretudo nas regiões Norte
e Nordeste (DHALIA, 2008).
Szwarcwaldet al (2000) advertem que, a análise da expansão da epidemia,
segundo as categorias populacionais dos tamanhos dos municípios, mostra que a epidemia
teve início nos grandes centros urbanos, mas que esses mesmos centros detêm o menor
aumento relativo de crescimento. Observa-se que os maiores ritmos de crescimento
ocorrem entre municípios pequenos, com menos de 50.000 habitantes, identificando-se que
nesses municípios a epidemia está ainda na fase inicial de expansão, tendência que é
reiterada pelo Boletim Epidemiológico da HIV/Aids (2014). Esse processo já tem sido
pauta de discussões de muitos pesquisadores que abordam a temática do crescimento do
vírus HIV no Brasil, e tem sido denominado de interiorização da doença25.
24

Os Boletins Epidemiológicos dos anos posteriores passaram a demonstrar a taxa de incidência de aids (por
100.000 habitantes), segundo o ano do diagnóstico e região do país. Desta forma, não foi possível estabelecer
gráficos de análise para fins de comparação á nível de Brasil.
25
Processo em que a epidemia se desloca dos grandes centros urbanos atingindo as cidades de médio e
pequeno porte, sobretudo, as cidades do interior. Os pacientes residentes em municípios de pequeno porte
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A tendência de pauperização da aids é outro fator alarmante no Brasil, e pode
ser constatada e evidenciada pelo aumento no número de casos em áreas periféricas dos
centros urbanos e entre os segmentos menos privilegiados da população, justamente entre
aqueles que dispõem de menos recursos e; portanto, de menores possibilidades para o seu
enfrentamento, cuja realidade social está intimamente ligada a situações de risco e
vulnerabilidade (MARTINS et al, 2014).
A evolução dessa epidemia tem se dado de forma bastante heterogênea, não só
pelo fato de seu deslocamento dos grandes centros urbanos para as cidades de pequeno
porte e da sua pauperização, mas também pelos novos perfis epidemiológicos. As
estatísticas do Ministério da Saúde dadas especialmente através dos Boletins
Epidemiológicos denunciam claramente não só uma situação bastante grave, mas,
principalmente, um quadro futuro assustador. O panorama epidêmico dessa doença tem
sofrido mudanças nos últimos anos, relacionadas, especialmente, ao perfil dos seus
infectados.
Tratando da questão do perfil epidemiológico é valido destacar que a aids não
pode mais ser caracterizada como uma doença específica a homossexuais, mas também
disseminada entre heterossexuais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).
Dados divulgados pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids
– UNAIDS (2015) apontam que, no Brasil, o índice de novos infectados pelo vírus subiu
11% entre 2005 e 2013, tendência contrária aos números globais, que apresentaram queda.
Dessa forma, o país ainda ocupa lugar de destaque no ranking de pessoas com aids.
Não diferentemente do que ocorre no cenário mundial, não há como ignorar o
fato de que o HIV se encontra alastrado em nosso país, tornando a epidemia um risco para
a população em geral, como vem sendo alertado repetidamente por inúmeros
pesquisadores.
No Brasil, a doença ganhou espacialidade geográfica com muita rapidez. A
partir do final da década de 80, os casos de aids se esparziram para as demais regiões do
país, tendo como eixo as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Conforme os estudos de
Brito et al (2001), a epidemia não se restringiu somente aos centros urbanos, sendo

precisam se deslocar para serviços de referência do SUS em centros urbanos de maior porte. As maiores
dificuldades de acesso ao tratamento dos doentes residentes em regiões mais distantes dos grandes centros
urbanos constituem um desafio para a universalização dos avanços terapêuticos alcançados na luta contra a
epidemia. Nesse sentido, viver em um município menor e mais distante dos lugares que concentram recursos
assistenciais é um aspecto que acrescenta maior vulnerabilidade à pessoa que vive com aids.
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possível verificar o deslocamento da doença em direção aos municípios de médio e
pequeno porte do interior do país.
A Figura 1, a seguir, evidencia a distribuição espacial do número de casos
notificados de contaminação do vírus HIV/aids, nos municípios brasileiros, no período de
1980 a 1986. Embora sua concentração tenha se dado a priori na região Sudeste, é possível
observar incidência de casos da doença pelo restante do país. A partir de então, a epidemia
apresentou mudanças consideráveis em níveis de agregação demográfica, deflagrando o
alerta sobre o agravamento de seu quadro epidêmico no Brasil:

FIGURA 1 – Distribuição espacial dos municípios com pelo menos um caso de Aids
registrado. Brasil, 1980-1986

Fonte: CN-DST/Aids/SPS/MS - DADOS POPULACIONAIS - DATASUS/IBGE. (BOLETIM
EPIDEMIOLÓGICO HIV/Aids, 2000, p. 06).

A partir da década de 90, o país apresentou um quadro bem diferente do
observado na Figura 1, em que a aids, epidemia outrora concentrada na região Sudeste,
especialmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, alcança as demais regiões e
municípios do país, sinalizando um panorama epidemiológico de proporções incalculáveis.
Na Figura 2, podemos avaliar a velocidade com que se deu a disseminação do vírus pelo
Brasil, bem como observar os indícios do que os autores denominam de interiorização da
doença.
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FIGURA 2 – Distribuição espacial dos municípios com pelo menos um caso de Aids
registrado. Brasil, 1994-200026

Fonte: CN-DST/Aids/SPS/MS - DADOS POPULACIONAIS - DATASUS/IBGE. (BOLETIM
EPIDEMIOLÓGICO HIV/Aids, 2000, p. 06).

A análise conjunta das Figuras 1 e 2 nos permite constatar que no período de
20 anos o vírus HIV espalhou-se por todas as regiões do país, ganhando maior e
assustadora visibilidade. Podemos perceber a nítida expansão da doença do litoral sudeste
para as demais regiões do país. De acordo com o Boletim Epidemiológico HIV/Aids
(2010) o número de municípios brasileiros com pelo menos um caso de aids cresceu ao
longo dos anos passando de 57,5% em 1998 para 87% em 2008.
A Figura 3 ilustra o crescimento de municípios com pelo menos um caso de
aids por período de diagnóstico, no intuito de melhor demonstrar essa expansão no país
entre os anos de 1980 a 2009:
26

A dinâmica estética dos Boletins Epidemiológicos de HIV/Aids é editada e reformulada a cada ano, com
apresentação e análises diferentes. Desse modo, não conseguimos figuras com dados recentes que
correspondessem às Figuras 1 e 2 para fins de comparação e análise. Isso será observado em demais situações
no decorrer desse capítulo. Vale aqui esclarecer, que a literatura apresenta muitos dados sobre a aids entre os
anos de 1990 e 2009, tanto da área epidemiológica, quanto das demais áreas do conhecimento. Contudo,
constata-se que houve uma queda na produção a partir do ano de 2009, e nosso trabalho contou com a
escassez de dados recentes, exceto pelos apresentados por órgãos federais, tais como os Boletins
Epidemiológicos e DATASUS. Isso se estende à produção referente ao estado de Minas Gerais, a ser tratado
posteriormente, em que houve grande fornecimento de dados até o ano de 2007, e em seguida, uma total
escassez de dados a respeito do panorama da doença nos anos seguintes, sobretudo, nos anos mais recentes.
Inclusive, destaco a escassez de dados da Secretaria de Saúde do Estado, em que o último Boletim
Epidemiológico oficial foi emitido no ano de 2007.
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FIGURA 3 – Municípios com pelo menos um caso de Aids por período de diagnóstico. Brasil, 1980 - 2009

Fonte: BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO HIV/Aids (2010, p. 45).

89

Em 2008 a taxa de incidência de aids no Brasil apresentou tendência à
estabilização. Contudo, é importante analisarmos a distribuição da doença nas diferentes
regiões do país. Os Gráficos 2 e 3, a seguir, disporão sobre a situação mencionada,
apresentando a evolução da doença em dois períodos: 1998 a 2008 e 2004 a 2013. Os
Gráficos evidenciam que as regiões consideradas epicentro da epidemia, de fato, apresentam
tendência de estabilização e redução, e que a doença cresce nas regiões norte e nordeste, com
taxas significativas e preocupantes, confirmando o processo de interiozação do HIV/aids.
GRÁFICO 2 – Taxa de detecção de Aids (por 100.000 habitantes) segundo região de
residência por ano de diagnóstico. Brasil, 1998 a 2008

Fonte: MS/SVS/DEPARTAMENTO DE DST, Aids
EPIDEMIOLÓGICO HIV/Aids, 2010, p. 43).

E HEPATITES VIRAIS. (BOLETIM

A partir do Gráfico acima, observa-se que, no período de 1998 a 2008:
1) Na região Sul, houve uma tendência de aumento da taxa de incidência até o ano de 2002,
com queda a partir desse ano até 2006, quando voltou a subir e tendeu a se estabilizar até o
final do período analisado.
2) A região Sudeste, apresentou queda das taxas de incidência em quase todo o período,
com estabilização nos últimos anos.
3) Sobre a região Centro-oeste, houve aumento da taxa de incidência até 2003, com queda
até o final do período analisado.
4) Na região Norte do país, houve elevado crescimento no período em análise.
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5) Quanto à região Nordeste, houve aumento na taxa de incidência desde o ano de 1998
a 2008, com leve estabilização entre os anos de 2005 a 2006.
Através do Gráfico 3, a seguir, pode-se identificar que entre os anos de 2008
e 2013, as regiões Sul e Sudeste apresentam declínio nas taxas de incidência. O mesmo
não pode ser observado na região Centro-oeste, que apresentou crescimento nas taxas de
incidência comparados os anos de 2008 e 2013. Esse paradoxo é ainda mais perceptível
ao confrontarmos com os dados do Norte e Nordeste, em que se observa tendência de
crescimento contínuo desde o ano de 2004 a 2013.

GRÁFICO 3 – Taxa de detecção de Aids (por 100.000 habitantes) segundo região de
residência por ano de diagnóstico. Brasil, 2004 a 2013

Fonte: MS/SVS/DEPARTAMENTO DE DST, Aids E HEPATITES VIRAIS. (BOLETIM
EPIDEMIOLÓGICO HIV/Aids, 2014, p.12).

Os Dados do Boletim Epidemiológico HIV/Aids (2014) apontam que desde o
início da epidemia até junho de 2014, foram registrados no país 757.042 casos de aids no
Brasil, e que a distribuição proporcional destes casos, de acordo com a região, ainda
segue a tendência de concentração nas regiões Sudeste e Sul. As regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, por sua vez, apresentam uma tendência linear de crescimento, que é
significativo e preocupante, considerando o fenômeno de interiorização e pauperização da
aids. A região Sudeste é a única que apresenta tendência de queda significativa nos
últimos dez anos.
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Hoje, o que denominamos de epidemia de aids no Brasil é, de fato, o
somatório de subepidemias microrregionais em interação permanente,
devido aos movimentos migratórios, aos fluxos comerciais e de transporte,
aos deslocamentos de mão-de-obra, ao turismo, ou seja, de maneira mais
geral, à mobilidade da população (Dhalia et al, 2008, p 01).

Outra mudança marcante, diz respeito à alteração na proporção entre homens e
mulheres atingidos pelo vírus. Desde 1980 até junho de 2014, foram registrados no Brasil
491.747 (65,0%) casos de aids em homens e 265.251 (35,0%) em mulheres. Observou-se no
período de 1986 até 2008 um aumento significativo na participação das mulheres nos casos de
aids. Com isso, a razão de sexo, homem: mulher passou a ser de 15 casos em homens para
cada 10 casos em mulheres. O Boletim Epidemiológico de HIV/Aids (2010) apresenta o
Gráfico 4, a seguir, no intuito de melhor ilustrar as mudanças na relação de sexo (M:F) dos
casos de aids, segundo ano de diagnóstico, entre os ano de 1986 a 2008, na população geral e
na faixa etária entre 13 e 19 anos:
GRÁFICO 4 – Razão de sexo (M:F) dos casos de Aids, segundo ano de diagnóstico.
Brasil, 1986 – 2008

Fonte: MS/SVS/DEPARTAMENTO DE DST,
EPIDEMIOLÓGICO HIV/Aids, 2010, p. 46)

Aids

E

HEPATITES

VIRAIS.

BOLETIM

No entanto, a partir de 2009, observa-se uma redução nos casos de aids em
mulheres e aumento nos casos em homens, refletindo-se na razão de sexo, que passou a ser
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de 18 casos de aids em homens para cada 10 casos em mulheres em 2013 (BOLETIM
EPIDEMIOLÓGICO HIV/Aids, 2014).
Sobre esses dados, porém, é oportuno alertar sobre as diferenças regionais que
lhes são pertinentes e sobre as quais podem ser feitas outras interpretações. O Gráfico 5, a
seguir, dispõe sobre a razão de sexo segundo região de residência e ano de diagnóstico, entre
os anos de 2004 a 2013, no intuito de melhor visualização desse panorama no país.
Vejamos: em 2013, nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, por exemplo, há um predomínio de
homens em comparação com as demais regiões; a razão de sexo é de 21 casos em homens
para cada 10 casos em mulheres, com tendência significativa de crescimento. Nas regiões
Norte e Nordeste, a razão de sexo é em média 17 casos em homens para cada 10 casos em
mulheres, enquanto que na região Sul há uma participação maior das mulheres nos casos de
aids em relação aos homens, sendo que a razão de sexo é de 15 homens para cada 10
mulheres:
GRÁFICO 5 – Razão de sexo segundo região de residência por ano de diagnóstico.
Brasil, 2004 a 2013.

Fonte: MS/SVS/DEPARTAMENTO DE DST, Aids E HEPATITES VIRAIS. (BOLETIM
EPIDEMIOLÓGICO HIV/Aids, 2014, p. 13).

Nessa perspectiva, o presente estudo entende que, ainda que com o aumento
das taxas de homens contaminados refletido na relação H:M, o quadro da epidemia da
doença ainda revela um alto número de mulheres com aids, deflagrando um fenômeno
que precisa ser explorado, tendo em vista se tratar de um segmento com especificidades
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distintas e que apresenta desvantagens no que se refere à prevenção, ao controle e
tratamento da infecção (COSTA e SILVA, 2013).

2.2 A face da epidemia da Aids no estado de Minas Gerais

Segundo Sousa et al (2012), o Brasil é um dos países em que o número de casos
de aids é um dos mais elevados do mundo, o que, em parte, deve-se à dimensão de sua
população. Por oportuno, esta autora adverte que apesar da incidência de novos casos
notificados de aids, de uma forma geral, mostrar certa tendência de estabilização no país,
essa epidemia ainda se configura enquanto um fenômeno de grande magnitude e extensão.
Essa tendência recente de estabilização dos novos casos notificados pode se
dever aos impactos de ações preventivas desenvolvidas pela iniciativa governamental e não
governamental, mudanças comportamentais no sentido de adoção de práticas sexuais mais
seguras e saturação do segmento populacional sob maior risco de se infectarem pelo HIV
(GUPTA, 1989; PARKER, 1994; apud BARBOSA, 2004). Ou ainda, em virtude das
discrepâncias regionais, em que a doença apresenta estágios diferentes no tocante ao seu
crescimento.
Concomitantemente aliado ao processo de interiorização da epidemia, o perfil
epidemiológico inerente à doença sofre outras transformações e mutações ao longo do
tempo, envolvendo mudança na sua forma principal de disseminação e/ou contaminação,
assumindo uma nova roupagem, diferentemente da resultante de relações homossexuais e
com profissionais do sexo, observado nos primeiros casos notificados, passando a ser
disseminada via relações heterossexuais, crescentemente, envolvendo as mulheres, e no seu
dinamismo dando sinais de incorporar as populações socialmente mais vulneráveis –
processo denominado de pauperização da epidemia (SOUSA et al., 2012).
Com base no Boletim Epidemiológico de 2015, nota-se que entre os anos de
2000 e 2014, houve no país um crescimento nas taxas de incidência de contaminação por
homossexuais, considerados bastante significativos. Outro dado importante é o aumento nas
taxas de incidência na população jovem, com idade entre 15 a 24 anos. Segundo esse
Boletim o aumento é de quase 50% nos últimos seis anos.
Para o Ministério da Saúde (2014), outro dado preocupante é a crescente taxa de
incidência da aids em relação à faixa etária de 13 a 19 anos em adolescentes do sexo
feminino. Esse dado traz um alerta sobre uma possível regressão na luta contra a epidemia
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no Brasil, uma vez considerado o perigo de um aumento da transmissão de mãe para filho
durante a gestação, parto ou amamentação, denominada de transmissão vertical.
Esses dados podem ser explicados pelo início precoce da atividade sexual das
adolescentes com relação aos adolescentes do sexo masculino, normalmente com homens
com maior experiência sexual e mais expostos aos riscos de contaminação por DST e HIV.
Outra questão não menos preocupante, que se caracteriza com um fator de vulnerabilidade
dos jovens e mulheres ao HIV é a violência sexual, incluindo o abuso sexual e a exploração
sexual comercial. Um grande número de adolescentes exploradas sexualmente foi vítima de
abuso sexual, na maioria das vezes praticados por parente próximo. ―Dados levantados pela
Rede Feminista de Saúde apontam que 48% dos atendimentos nos serviços de abortos
previstos por lei, são de jovens entre 10 e 19 anos‖ (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, p.
09).
Outra mudança a ser considerada diz respeito aos dados do Boletim
Epidemiológico DST/Aids (2014), que consta que a taxa de incidência do vírus na
população com mais de 60 anos tem aumentado ao longo dos últimos 12 anos, passando de
4,8 em 2001 para 8,7 em 2012. Santos (2011), afirma que esse panorama se deve
especialmente ao fato de não enxergarmos os idosos enquanto sujeitos desejantes e
sexualmente ativos. Outro ponto se trata do perfil das campanhas de prevenção, que
geralmente, usam linguajar e personagens jovens. Isso contribui para que os idosos não se
sintam expostos aos riscos de contrair a doença. Para o Ministério da Saúde (2014, p. 10):

Nos últimos anos, vem se observando um progressivo avanço do
diagnóstico e assistência em HIV/aids, aumentando a qualidade de vida e a
sobrevida das pessoas. À medida que os tratamentos vão consolidando sua
eficácia, manter condutas saudáveis pode ser mais difícil, mostrando que o
acesso universal à assistência e tratamento não são sinônimos de qualidade
de assistência. Todas estas incertezas de riscos e benefícios fazem emergir
novos problemas, tanto do ponto de vista médico e psicológico quanto
social, mostrando que as pessoas infectadas pelo HIV necessitam muito
mais do que indicação adequada de regimes terapêuticos e acesso a exames
laboratoriais. Os profissionais de saúde devem realizar esforços para
melhorar a acessibilidade e abordagem das necessidades tanto das pessoas
que estejam em risco de infectar-se, quanto das que já estão infectadas.

Partindo desses dados, pode-se avaliar que o quadro epidêmico em Minas Gerais
apresenta tendências de determinadas taxas de incidências similares ao quadro nacional,
outras, porém, divergentes. Esses dados são importantes e servirão de parâmetro nas
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considerações, a seguir, relacionadas à análise do panorama do vírus HIV/aids no estado de
Minas Gerais.
O Gráfico 6, a seguir, apresentado por Barbosa (2002), apresenta a evolução
das taxas de incidência dos casos notificados de HIV/aids por 100.000 habitantes na região
Sudeste e estados, no período de 1985-1998:
GRÁFICO 6 – Região Sudeste e estados – Taxa de incidência de casos notificados de
HIV/Aids por 100.000 habitantes, segundo período de diagnóstico – 1985 a 1998

Fonte: COORDENAÇÃO NACIONAL DE DST e Aids (CN-DST/Aids) (BARBOSA, 2002, p. 05).

Observando os resultados, constata-se que, no período, o estado de Minas Gerais
obteve as mais baixas taxas se comparado aos demais estados da região. As taxas de Minas
Gerais são bastante inferiores à dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e mesmo da
média da região. De forma crescente, o vírus HIV abrange todos os estados dessa região,
tornando-se uma problemática que merece cada vez mais atenção, e, sobretudo, medidas que
venham contrapor o avanço da doença.
A Figura 4, a seguir, demonstra o panorama geral da expansão da doença no
estado de Minas Gerais, entre os anos de 1982 a 2006. De acordo com o Boletim
Epidemiológico DST/Aids – Minas Gerais (2007), nesse ano 76,7% dos municípios
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mineiros já registravam pelo menos um caso de aids, considerando as 75 microrregiões
desse estado. Minas Gerais ocupava o 4º lugar, no país, quanto ao número de casos de aids,
precedido por São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
FIGURA 4 – Distribuição espacial dos municípios com pelo menos um caso de Aids
registrado. Minas Gerais, 1982-2006.

Fonte: BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DST/Aids – MINAS GERAIS (2007, p. 05).

Os dados a serem apresentados se referem aos dados colhidos pela Coordenação
Estadual de DST/Aids – SES/MG, em comparação a outros dados disponíveis na literatura.
Buscar-se-á por meio destes, a explanação e visualização detalhada de outras informações
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sobre o crescimento da aids no estado de Minas Gerais, bem como de seus respectivos
municípios, identificando outras características inerentes a essa epidemia dentro do Estado27:
GRÁFICO 7 – Dados da Aids – Evolução de casos de Aids no estado de Minas Gerais
entre os anos de 1982 a 2005.
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Fonte: BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DST/Aids – MINAS GERAIS (2007).

Conforme se observa, é crescente o aumento no número de municípios com
casos de aids ao longo dos anos de 1982 a 2005, no estado de Minas Gerais. As recentes
tendências de evolução da epidemia de aids nesse estado vêm acompanhando as
convergências nacionais e internacionais, sendo as mais expressivas o crescimento dos casos
entre mulheres e o número cada vez maior de notificações da doença em municípios
pequenos. Esses dados sobressaem e ganham maior relevância se considerada a
configuração desse estado, em que mais de 600 municípios possuem menos de 20.000
habitantes, apontando que o vírus HIV tem sido levado a populações de menor poder
aquisitivo em comparação com a primeira década da epidemia.
A seguir, são detalhados alguns mapas apresentados pela Vigilância
Epidemiológica em DST/HIV e Aids (2007), em que a visualização do crescimento de
municípios com notificações de soropositividade podem ser mais bem focalizados em
termos de comparação e análise, compreendendo os anos de 1982 a Outubro/2005:

27

Conforme esclarecido anteriormente, constata-se uma escassez de informações e dados epidemiológicos
oficiais dos órgãos de saúde de Minas Gerais e na literatura em geral sobre os dados epidemiológicos da aids
nesse estado a partir do ano de 2007, o que dificultou nossa análise sobre o panorama recente da epidemia.
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MAPA 1 – Municípios do estado de Minas Gerais com notificações de casos de Aids –
1982 a 1989

Notificações de casos de Aids em municípios do Estado de Minas Gerais – 1982 a
1989
Fonte: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM DST/HIV e Aids (2007).

O Mapa acima evidencia os municípios do estado de Minas Gerais em que foram
notificados casos de aids no período de 1982 a 1989. Aponta para um quadro alarmante da
disseminação da doença, que foi agravado nos anos posteriores. A aids no estado se
espalhou de forma rápida, propiciando um cenário epidêmico de nível alto, caracterizandose pela necessidade de medidas rápidas de cunho preventivo. Nesse período, a doença era
comumente ligada aos denominados grupos de risco, o que retardou medidas preventivas por
parte dos outros segmentos vulneráveis à doença (relações heterossexuais). No decorrer dos
anos subsequentes, o vírus HIV alcançou maiores proporções de abrangência em Minas
Gerais, conforme demonstram os Mapas a seguir.
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MAPA 2 – Municípios do estado de Minas Gerais com notificações de casos de Aids –
1989 a 1994

Notificações de casos de Aids em municípios do Estado de Minas Gerais – 1989 a 1994.
Fonte: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM DST/HIV e Aids (2007).

Em pouco mais de 10 anos, a presença de notificações de casos de aids já se
evidenciava em grande parte dos municípios do estado de Minas Gerais. O vírus HIV não só
se espalhou pelo estado, como também o fez de maneira rápida e assustadora, assumindo
características cada vez mais alarmantes, seja pela interiorização, pauperização ou
feminização da doença. Nesse período, a doença foi marcada preponderantemente pelo
fenômeno da heterossexualização do vírus, sinalizando mudanças no seu perfil
epidemiológico, situação em que muitos estudiosos começaram a se debruçar, no sentido de
elucidar as variáveis que circundam tal fenômeno. O Mapa 3, a seguir, elucida melhor o
panorama da doença em Minas Gerais até o ano de 1999, período em que quase todos os
municípios mineiros apresentam pelo menos um caso notificado da doença.
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MAPA 3 – Municípios do estado de Minas Gerais com notificações de casos de Aids –
1994 a 1999

Notificações de casos de Aids em municípios do Estado de Minas Gerais – 1994 a 1999.
Fonte: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM DST/HIV e Aids (2007).

No final da década de 90, os casos de contaminação do vírus HIV, ganharam
ainda mais relevância nos municípios de Minas Gerais, conforme a visualização do Mapa
acima. Trata-se de uma doença que penetrou os diversos territórios deste estado, tornando-se
uma verdadeira pandemia. O processo de interiorização da doença também é perceptível
nesse estado, agravando ainda mais o quadro socioeconômico dessas regiões.
O Mapa 4 demonstra os municípios em que haviam notificações de casos de aids
no período de 1999 a Outubro de 200528.

28

Devido a escassez de dados recentes na literatura sobre o panorama da aids no estado de Minas Gerais, não
foi possível apresentar dados de anos recentes para possíveis comparações e análises acerca dos mapas
apresentados. Conforme mencionado anteriormente, consta que o último boletim epidemiológico da aids nesse
estado foi publicado no ano de 2007.
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MAPA 4 – Municípios do estado de Minas Gerais com notificações de casos de Aids–
1999 a Outubro/2005

Notificações de casos de Aids em municípios do Estado de Minas Gerais – 1999 a
2005.
Fonte: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM DST/HIV e Aids (2007).

Ao final do ano de 2005, a aids já havia se alastrado por quase todo o estado de
Minas Gerais, numa dimensão sem precedentes. O número de notificações desse vírus
aumentou de forma considerável no período, conforme evidenciam os Mapas apresentados.
É visível o crescimento da disseminação da doença em todos os municípios de Minas
Gerais, e principalmente, a rapidez com que se deu tal espraiamento.
Sobre o padrão espacial de incidência dos casos notificados de HIV/aids em
Minas Gerais, Barbosa (2008), afirma que as maiores taxas de incidência acumulada do
período de 1982 a Dezembro/2006, concentraram-se na região do Triângulo Mineiro (Sul e
Norte), Leste e Sudeste de Minas, sugerindo serem essas o epicentro da epidemia, conforme
Gráfico 8, a seguir:
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GRÁFICO 8 – Taxa de Incidência de Aids (por 100.000 habitantes) acumulada do
período de 1982 a Dezembro/2006, por macrorregião

Fonte: BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DST/Aids – MINAS GERAIS (2007, p. 06)

A relevância dos dados acima é quanto ao alcance da epidemia em regiões como
Nordeste, Norte de Minas e Jequitinhonha, macrorregiões que vislumbram alcançar o
patamar de desenvolvimento das demais regiões do estado. Apesar das taxas de incidências
dessas regiões serem menores se comparadas às regiões do Triângulo, Leste, Sudeste e Sul
de Minas, o panorama de pauperização da epidemia apresenta contornos precisos, fazendo
dessa doença uma questão não somente de saúde pública, mas, sobretudo, uma questão que
merece atenção em seus aspectos sociais, políticos e econômicos.
Os dados do Gráfico 9, a seguir, ilustram a distribuição proporcional dos casos
notificados de HIV/aids, segundo grupos de idades, para os anos de 1990, 1996 e 1998 no
estado de Minas Gerais:
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GRÁFICO 9 – Minas Gerais – Distribuição proporcional dos casos notificados de
HIV/Aids, segundo grupos de idades – 1990, 1996 e 1998

Fonte: COORDENAÇÃO NACIONAL DE DST e Aids (CN-DST/Aids) (BARBOSA, 2004, p. 07).

Barbosa (2004) aponta que, considerando a incidência de aids entre os grupos
populacionais selecionados, verifica-se que os grupos etários mais afetados são as pessoas
com idades entre 20 e 40 anos. De acordo com os dados do Ministério da Saúde (2000), no
período compreendido entre 1990 e 1998, 68% do total de casos de aids ocorreram neste
grupo etário
Embora a prevalência do vírus esteja entre os grupos de idade entre 20 e 40
anos, em Minas Gerais é possível observar, até o ano de 2006, tendências de crescimento nas
taxas de incidência de outras faixas-etárias, sobretudo no grupo entre 40 e 60 anos ou mais,
conforme Gráfico 10, a seguir:
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GRÁFICO 10 – Casos de Aids por grupo de idade, Minas Gerais,
1982-2006

Fonte: SINANW-CE-DST/Aids SES/MS
*até agosto de 2006

Considerando as informações do Gráfico acima, assim como nos índices
nacionais publicados através dos Boletins Epidemiológicos, há uma tendência de
crescimento nesse estado com relação às pessoas infectadas com idades acima de 40 anos.
Porém, com relação a faixa etária com maior prevalência de casos, tem-se as pessoas entre
30 e 39 anos. Um dado que não acompanha os índices do país diz respeito às taxas de
incidência na população entre 13 e 19 anos, que em Minas Gerais apresentou declínio no
período mencionado.
Os Gráficos 11 e 12, a seguir, dispõem sobre os números de casos de aids
identificados em Minas Gerais de acordo com a faixa etária e o ano de notificação, no
período de 2000 a 2007 e 2008 a 2014, apontando dados importantes quanto às mudanças
relacionadas ao espraiamento da doença e perfil de infectados nesse estado.
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GRÁFICO 11 – Casos de Aids identificados em Minas Gerais - Frequência por Ano de
Notificação e Faixa Etária – 2000 a 2007
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Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE – DATASUS - DST/Aids – Ano 2014

GRÁFICO 12 – Casos de Aids identificados em Minas Gerais - Frequência por Ano
Notificação e Faixa Etária – 2007 a Maio/2014
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Entre os anos de 2000 a 2014, a distribuição da aids de acordo com a faixa etária
em Minas gerais demonstra a prevalência da incidência do vírus entre as pessoas de 30 a 49
anos, com um crescimento significativo de notificação em pessoas acima de 50 e 60 anos, e
tendência de crescimento entre os jovens de 13 a 19 anos, sinalizando mudanças importantes
no perfil epidemiológico da doença.
Essas mudanças revelam o dinamismo quanto ao perfil epidemiológico da aids,
situação que merece um aprofundamento teórico-empírico, no sentido de revelar as nuances
que circundam a epidemia nas diversas regiões do país, sobretudo, em Minas Gerais, sendo
necessário considerar as disparidades dos municípios do estado em questão.
Os Gráficos 13 e 14, a saber, evidenciam a distribuição proporcional dos casos
notificados de HIV/aids, segundo os anos de escolaridade, para os anos de 1990 e 1998 para
o estado de Minas Gerais e mostra que cada vez os grupos populacionais com menores
níveis de escolaridade estão sendo infectados pelo HIV.
GRÁFICO 13 – Minas Gerais - Distribuição proporcional do acumulado dos casos
notificados de HIV/Aids, segundo anos de escolaridade – 1990
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Fonte: COORDENAÇÃO NACIONAL DE DST e Aids (CN-DST/Aids) (BARBOSA, 2004, p. 10).

Conforme destaca Barbosa (2008), existe uma ampla associação entre
anos/níveis de escolaridade e de pobreza, afirmando que tais dados permitem inferir que as
camadas menos privilegiadas da sociedade estão sendo atingidas mais rapidamente,
configurando aquilo que se denomina pauperização da epidemia da aids. Destaca ainda o
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alto percentual de notificações em que os anos de escolaridade é ignorado. Em todos os
períodos considerados o valor encontrado foi igual a 25%.
GRÁFICO 14 – Minas Gerais - Distribuição proporcional do acumulado dos casos
notificados de HIV/Aids, segundo anos de escolaridade – 1998.
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Fonte: COORDENAÇÃO NACIONAL DE DST e Aids (CN-DST/Aids) (BARBOSA, 2004, p. 11).

Considerando os anos de escolaridade e as análises apontadas por Barbosa
(2008), os dados recentes do Ministério da Saúde (2014) endossam o fenômeno de
pauperização da aids, situação em que a epidemia tem alcançado a população com baixos
níveis de escolaridade, e não obstantes suscetíveis a um panorama social de vulnerabilidade,
conforme dados do Gráfico 15.
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GRÁFICO 15 – Minas Gerais - Distribuição proporcional do acumulado dos casos
notificados de HIV/Aids, segundo anos de escolaridade – 2013
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Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE – DATASUS - DST/Aids – Ano 2014.

A distribuição proporcional dos casos de aids, classificados segundo a categoria
de transmissão, mostra que em Minas Gerais os casos notificados de aids ocorreram, em sua
maioria, por meio da contaminação sexual, principal via de infecção pelo HIV. Segundo
dados do Ministério da Saúde (2014), o Estado experimentou entre os anos de 1982 a 2006,
uma tendência crescente de infecção pela via heterossexual, fato denominado de
heterossexualização da epidemia. Esses dados sinalizam para um fenômeno preocupante: o
aumento de mulheres contaminadas pela aids. O Gráfico16, a seguir, ilustra notoriamente o
espraiamento da aids pela via heterossexual em Minas Gerais, trazendo um panorama do
perfil da doença nesse estado:
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GRÁFICO 16 – Proporção de casos de Aids por categoria de exposição conhecidas,
Minas Gerais 1982 a 2006*

Fonte: SINANW-CE-DST/Aids SES/MS
*até agosto de 2006

Conforme Gráfico acima, a partir da década 90 até o ano de 2006, observou-se
no estado de Minas Gerais uma tendência crescente da contaminação por heterossexuais.
Essa tendência acompanhou a distribuição nacional dos casos notificados de HIV/aids,
segundo a categoria de transmissão. Através desses dados, maiores estudos e esforços se
deram para elucidar o fenômeno da heterossexualização do vírus, e, por conseguinte o da
feminização da doença, uma vez que ambos se encontram relacionados.
Recentemente, o Ministério da Saúde (2014) apontou31 que os heterossexuais
adultos ainda representam a maior parcela das novas notificações de infecção pelo HIV.
Com base ainda nesses dados, o Governo aponta que, no ano de 2012, dos casos informados
pela rede pública, 67,5% dizem respeito a pessoas heterossexuais, sendo que a maioria delas
são mulheres, com 58,2%. Os índices do estado Minas gerais corroboram a tendência
nacional em que a transmissão pela via heterossexual é predominante, conforme Gráfico 17,
a seguir:

31

Dados recentes publicados pelo Ministério da Saúde ano de 2014.
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GRÁFICO 17 – Minas Gerais – Distribuição dos casos notificados de HIV/Aids,
segundo o ano de diagnóstico, por categoria de transmissão – 2000 a 201432
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Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE – DATASUS - DST/Aids – Ano 2014.

Para Barbosa (2008) é entre as mulheres que a aids se alastra a uma velocidade
maior, uma vez que, no início dos anos 90, o percentual de número de mulheres vivendo
com o HIV/aids eram de apenas 14,2% (em 1990), oito anos após apresenta um número duas
vezes superior (34% em 1998). Dessa forma, uma análise da distribuição de casos de aids
por sexo permite inferir que a doença rapidamente deixa de ser uma enfermidade masculina,
pois, em anos recentes, as mulheres estão sendo contaminadas em proporções maiores que
os homens, tal fato tem sido denominado pelos estudiosos como feminização da epidemia.
De acordo com o Boletim elaborado pela Coordenadoria de DST/Aids de Minas
Gerais (2007), nesse estado a relação homem/mulher contaminados, em 1985, era de 33
homens infectados para cada mulher. Já em 2006, essa relação passa a ser de 2,9 homens
infectados para cada mulher. Dessa forma, pode-se evidenciar um amplo processo de
feminização da doença nesse estado, em consonância com o espectro nacional. Para melhor
ilustrar esses dados, segue Gráfico 18.
32

Tabnet<http://www2.aids.gov.br/cgi/tabcgi.exe?tabnet/MG.def>.
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GRÁFICO 18 – Minas Gerais – Distribuição dos casos notificados de HIV/Aids,
segundo o ano de diagnóstico, por sexo e relação H/M – Anos de 1985; 1990; 1995;
1998; e 2000 a 2006
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Fonte: SINANW-CE-DST/Aids SES/MS
*até agosto de 2006

É possível atestar que a análise recente do perfil epidemiológico da aids em
Minas Gerais aponta para o mesmo conjunto de transformações que se dão em escala
nacional, quais sejam o de interiorização e/ou pauperização, heterossexualização e
feminização da epidemia.
Em Minas Gerais, o acometimento de mulheres pela aids também apresenta
dados que vão ao encontro às estimativas nacionais, especialmente, no que corresponde às
mulheres na faixa etária entre 20 e 40 anos de idade, o que denota a abrangência do vírus
pela via das relações heterossexuais, deixando no passado o equívoco de se pensar que a aids
era uma doença que se restringia somente aos homossexuais, usuários de drogas injetáveis e
profissionais do sexo. Trata-se de uma realidade complexa, que exige amadurecimento
teórico no sentido de compreender as causas para um índice tão alarmante. Sobre o
percentual de casos de aids por sexo em Minas Gerais, os dados mostrados no Gráfico 19
confirmam essa percepção.
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GRÁFICO 19 – Proporção de casos de Aids entre os sexos, Minas Gerais, 1982-2006*

Fonte: SINANW-CE-DST/Aids SES/MS
*até agosto de 2006

Segundo dados do Ministério da Saúde (2014) a relação heterossexual é a
principal forma de transmissão que tem contribuído para a feminização da aids, não somente
em Minas Gerais, mas em todo o país. Majoritariamente, as infecções são advindas de
relações sexuais com parceiros que tiveram contatos sexuais com múltiplas parceiras; que
são usuários de drogas injetáveis; que mantêm relacionamentos homossexuais fora do
casamento, sinalizando para uma ponte bissexual, fenômeno já considerado como
importante via de acesso ao HIV junto ao universo feminino. Os casos de aids identificados
em Minas Gerais, organizados por ano de notificação e sexo, no período de 2010 a
Maio/2014 são demonstrados no Gráfico 20.
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GRÁFICO 20 – Casos de Aids identificados em Minas Gerais – Frequência por ano de
notificação e sexo. Período de 2010 a Maio/2014
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Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE – DATASUS - DST/Aids – ANO MAIO/2014.

Os dados do Gráfico acima demonstram que em Minas Gerais há um declínio de
notificações de homens e mulheres, sobretudo a partir do ano de 2012. É importante ressaltar
que apesar desse declínio, a relação H:M ainda apresenta dados que merecem atenção e
estudos, conforme dados do Gráfico, a saber:
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GRÁFICO 21 – Casos de Aids identificados em Minas Gerais – Frequência por ano de
notificação e sexo. Relação H:M – Período de 2010 a Maio/201433
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Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE – DATASUS - DST/Aids – ANO MAIO/2014.

Podemos atestar a partir desses dados que o estado de Minas Gerais experimenta
atualmente um quadro de declínio nas taxas de incidência do vírus HIV. E que a transmissão
pela via heterossexual é a predominante dentre as outras demais categorias, e, além disso, a
relação de homens infectados para cada mulher sofreu queda entre os anos de 2013 até
Maio/2014.
No município de Montes Claros, especificamente o número de mulheres
contaminadas pelo vírus HIV/aids é algo que merece atenção. Importante dizer que este
município é ponto de referência das localidades vizinhas, principalmente no que se refere
aos serviços de saúde, sendo ainda polo-receptor no tratamento de pessoas com HIV/aids.

2.3 A Aids em Montes Claros

Montes Claros é uma cidade da região do Norte de Minas Gerais que vivencia
grandes processos de urbanização e desenvolvimento. Em 2008 a Associação Comercial e
Industrial e de Serviços de Montes Claros (ACIMOC)34, produziu um relatório intitulado
―Montes Claros Potencialidades‖ apontando que em 2007 a cidade possuía mais de trezentos

33
34

Tabnet<http://www2.aids.gov.br/cgi/tabcgi.exe?tabnet/MG.def>
www.acimoc.com.br
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e cinquenta mil habitantes e uma população gravitacional35 superior a dois milhões de
pessoas, sendo considerada a cidade mais urbanizada do Norte de Minas e sul da Bahia.
Dados mais recentes ratificam esse quadro. Segundo Censo do IBGE36 de 2010, a população
da cidade é de 365.915 habitantes. A seguir, Mapa 5 que mostra a localização desse
município:
MAPA 5 – Localização do município de Montes Claros/MG

,

Fonte: wikipedia.org

Compreendida neste estudo como cidade média, Montes Claros é abordada não
somente em aspectos quantitativos, mas, sobretudo numa perspectiva de qualidade de vida
oferecida à população, considerando suas oposições com as cidades estruturalmente mais
simples de seu entorno e também com as grandes metrópoles do país. Estas oposições
situam-se no âmbito da influência exercida mutuamente entre as urbes e tal influência
acontece, mais que por outros caminhos, no universo de serviços disponíveis, neste caso, em
especial, na área da saúde (FRANÇA, 2007).
Paralelo ao desenvolvimento de setores como indústria, comércio, educação, etc,
a cidade evidencia alguns problemas e/ou deficiências como é o caso daqueles inerentes à

35
36

Pessoas que se utilizam diariamente do comércio e serviços da cidade, mas residem em outros municípios.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. http://www.ibge.gov.br
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saúde. Neste sentido, a vigilância epidemiológica tem lutado incansavelmente para controlar
surtos de doenças como tuberculose, hanseníase, dengue, febre amarela, leshimaniose,
cólera, dentre outras, inclusive aquelas previníveis com vacinas. Ações voltadas para à
prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis em especial o HIV/aids,
também recebem atenção desse órgão atualmente.
A cidade de Montes Claros dispõe de quatro grandes hospitais, diversas
policlínicas especializadas e postos de atendimento de saúde, o que lhe confere uma posição
regional de destaque e a torna referência para tratamentos de saúde de média e alta
complexidade, como nos casos dos portadores do vírus HIV. Dispõe de um aparato de
instituições e serviços diretamente ligados à soropositividade para HIV não encontrados em
nenhuma outra cidade da região.
A referente cidade é polo-receptor de tratamento aos pacientes com
DST/HIV/aids em todo o Norte de Minas. Para tanto, tem-se o Hospital Universitário
Clemente Faria que conta com uma equipe de profissionais (médicos, psicólogos, assistentes
sociais, dentre outros) prestando todo tipo de atendimento e acompanhamento, inclusive
internações e medicações necessárias ao soropositivo; o Centro de Testagem e
Aconselhamento (CTA), onde os usuários recebem atendimento individualizado, fazem
exames de sangue e recebem preservativos mensalmente; e o Grupo de Apoio e Prevenção
aos Portadores da Aids (GRAPPA), entidade civil, filantrópica é única instituição do gênero
nesta região a atender a população com trabalhos de prevenção e acompanhamento,
possibilitando a diminuição da epidemia de HIV/aids nessa região.
A Tabela 1 apresenta dados disponiblizados pelo Ministério da Saúde, com
números da cidade de Montes Claros, com recorte específico para as notificações da doença
segundo o sexo, no intuito de elucidar a característica de feminização da epidemia neste
município.
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TABELA 1 – Casos de Aids identificados em Minas Gerais – Frequência por Ano de
Notificação e Sexo – Município de Montes Claros – Período de 1985 a Maio/201437
Ano Notificação

Masculino

Relação H:M

Feminino

1988

1

0

1

1990

0

1

1

1992

0

2

1

1993

2

0

0

1994

3

1

3

1995

9

5

2,8

1996

6

4

2,5

1997

6

3

3

1998

6

3

3

1999

12

4

4

2000

4

3

2,3

2001

1

1

1

2002

1

5

1,2

2003

12

7

2,71

2004

8

9

1,8

2005

9

8

2,12

2006

12

16

1,75

2007

6

5

2,2

2008

12

10

2,2

2009

8

10

1,8

2010

23

8

3,8

2011

14

4

4,5

2012

6

2

4

2013

8

6

2,3

2014

10

4

3,5

Total

179

121

2,47

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE – DATASUS - DST/Aids – ANO 2014.

Os dados apontados pela Tabela acima, advindos do Ministério da Saúde (2014),
revelam um dado interessante: o fenômeno de feminização da aids observado em escala
mundial e nacional não pode ser aplicado ao município de Montes Claros. Nota-se que nessa
cidade sempre houve grande proporção de mulheres infectadas, e que a relação de
homens:mulheres nunca ultrapassou o índice de 2,87. Nesse caso, não podemos falar de
feminização da aids em Montes Claros, mas sim de um fenômeno que sempre existiu, em
37

Tabnet <http://www2.aids.gov.br/cgi/tabcgi.exe?tabnet/MG.def
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que o número de mulheres contaminadas é bastante representativo entre os grupos de
infectados, sobretudo, se considerado a relação de sexo.
Interessante ainda observar, que nos anos de 1990; 1992; 2002; 2004; 2006 e
2009 o número de mulheres notificadas com o vírus ultrapassou o número de homens. A
significativa presença de mulheres nos casos notificados de HIV/aids deve ser, portanto,
investigada e avaliada em consonância com a realidade política, econômica, cultural e social
desse município, principalmente por este apresentar tendências específicas e discordantes
das observadas em escala nacional, mas nem por isso menos preocupantes, pelo contrário.
Ainda que o fenômeno de feminização não possa ser identificado na cidade de Montes
Claros, é preocupante avaliar a proporção de mulheres infectadas, o que tende a instigar
ainda mais nossos estudos sobre a realidade das mesmas. Posto isso, avaliamos que o
processo de feminização não aconteceu em Montes Claros, por outro lado, sempre esteve
presente, dado que o índice de mulheres infectadas sempre foi alto.
Segundo dados do Ministério da Saúde (2014), os casos notificados
correspondem a, no máximo, 50% da população realmente contaminada, tendo em vista que
as notificações não contabilizam o número de pessoas que efetivamente têm o vírus e ainda
não ficaram doentes, bem como os indivíduos que contraíram o vírus e ainda não sabem.
Isso nos remete para uma realidade preocupante, considerando que Montes Claros é cidade
referência e polo-receptor de tratamento aos pacientes com DST/HIV/aids em todo o Norte
de Minas.

2.4 A mudança no perfil epidemiológico: feminização da Aids

Atualmente, as estimativas são de que, aproximadamente, 718 mil indivíduos
vivam com o vírus HIV no país, porém, apenas 80% conhecem seu diagnóstico. O perfil
epidemiológico da doença vem apresentando mudanças importantes ao longo dos anos no
Brasil, com a observação de algumas etapas. Sobre essas mudanças, um dado alarmante: o
crescimento nove vezes maior entre as mulheres, em relação aos homens, e logo, um
processo de feminização da aids (MARTINS et al, 2015).
Segundo Martins et al (2015) e Trindade et al (2007), no início da década de 80,
a predominância de casos entre os homossexuais e bissexuais masculinos foi a principal
característica dessa doença no país. Posteriormente, acurou-se a redução da participação
dessa subcategoria de exposição que, em 1999/2000, apresentou redução de 71% para 16%
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dos casos notificados. Ao final de década de 80, com o surgimento da transmissão
sanguínea, tem-se a inclusão dos usuários de drogas injetáveis, com início também dos
processos denominados de juvenização, pauperização e interiorização da epidemia
(TRINDADE et al, 2007).
De acordo com Trindade et al (2007), entre os anos de 1992 e 2000, a epidemia
da aids no Brasil se caracterizou, preponderantemente, pelo aumento do número de casos
advindos das relações heterossexuais, e, sobretudo, pelo expressivo número de mulheres
contaminadas, fenômeno comprovado pela redução da razão de sexo entre todas as
categorias de exposição, que passou de 24 homens:1 mulher, em 1985, para 2 homens:1
mulher, em 1999/2000. Segundo Boletim Epidemiológico de HIV/Aids (2013), até junho de
2012, a razão de sexo chegou a 1,7 homens para cada mulher infectada. Vale ressaltar, que
essa tendência não foi observada no município de Montes Claros, pois nessa cidade a
proporção sempre foi relativamente alta.
Trindade et al (2007) asseveram que a relação heterossexual é a forma de
contaminação que mais tem contribuído para o fenômeno aqui estudado, qual seja, a
feminização da aids, e que a velocidade com que a infecção vem aumentando na população
feminina é inquestionável. Informa que, em junho de 2000, um total de 47.949 mulheres
estavam infectadas, das quais, mais de 65% através das relações heterossexual.
Ao processo de feminização da aids, adicionam-se fatores atrelados às diferenças
socioculturais, relacionadas ao gênero, tendo em vista que muitas mulheres se submetem aos
desejos de seus parceiros, tendo, por vezes, dificuldades de negociar o uso de preservativos,
mesmo sabendo que os seus parceiros possuem relações extraconjugais (SILVA et al, 2013).
Antes de adentrar ao espectro da feminização da aids, faz-se oportuno elucidar o
conceito de contextos de vulnerabilidades às DST/aids, trazido por Taquette (2009).
Segundo a autora, no início da epidemia se falava em grupos de riscos, termo que remetia
aos principais acometidos pelo vírus até então: homossexuais, usuários de drogas injetáveis,
hemotransfundidos e prostitutas. Posteriormente, esse termo fora substituído pelo de
comportamentos de risco, tendo em vista que pertencer a esses grupos não necessariamente
implicava que estava ou iria se tornar soropositivo.
Contudo, o conceito de comportamento de risco também foi insuficiente para
explicar o decurso do perfil epidemiológico da doença, já que ―em consequência das
políticas de promoção de saúde, prevenção e redução de danos, ela se reduziu
acentuadamente entre os homossexuais masculinos e hemotransfundidos e está estabilizada
no segmento de prostitutas e usuários de drogas injetáveis‖ (TAQUETTE, 2009, p. 33).
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É fato que a epidemia da aids vem se feminizando, pauperizando e
heterossexualizando. Acura-se a tendência crescente de infecção de mulheres pela
transmissão heterossexual de parceiros únicos. Constata-se que essas mulheres não se
enquadram nos grupos outrora definidos de grupos de risco, nem tão pouco possuem
comportamentos de risco (TAQUETTE, 2009).
Na percepção de Taquette (2009), o que se verifica é que as mulheres vivem em
contextos sociais em que vários fatores potencializam suas vulnerabilidades às DST´s e aids.
Desse modo, a feminização da aids decorre, sobretudo, das relações desiguais de gênero, em
que a mulher não detém a posse do seu corpo, e convive diariamente com situações
discriminatórias, pelo simples fato de ser mulher.
Assim, o conceito de vulnerabilidade consiste em considerar a chance de
exposição das pessoas ao adoecimento como resultado de um conjunto de aspectos sociais,
culturais e institucionais. Nessa conjuntura, as questões de gênero, sexualidade, corpo,
comportamentos e práticas sexuais muito têm a contribuir no entendimento sobre a
feminização da aids, em que as mulheres se apresentam com um dos segmentos mais
vulneráveis (COSTA e SILVA, 2013).
Nas palavras de Taquette (2009, p. 37) ―ser mulher na sociedade brasileira
significa um contexto de vulnerabilidade ao HIV‖, dado especialmente pela desigualdade de
gênero, em que se destina à mulher um lugar inferior e de menor poder face ao homem. Essa
desigualdade desfavorece as mulheres nas questões de emprego, educação, moradia e renda,
e de sobremaneira, na sexualidade.

Os papéis culturalmente construídos de homem e mulher definem o
comportamento de ambos e, no que diz respeito à sexualidade, indica a
mulher como não sendo dona de seu próprio corpo, cabendo ao homem a
sua posse. Isso dificulta a negociação do uso do preservativo nas relações
sexuais. Os papéis de gênero também determinam que os homens tenham
uma sexualidade irrefreável, com grande variabilidade de parceiras e que
sejam ativos nas relações sexuais (TAQUETTE, 2009, p. 38).

A construção de gênero no Brasil expressa que as relações sexuais são
estruturadas, fundamentalmente, pelas diferenças de poder entre homens e mulheres. A
família, principal instituição que regula as relações sexuais entre os gêneros, atua
diretamente sobre o corpo da mulher, trazendo para esta a identidade de mãe, sendo sua
sexualidade aceita somente para a reprodução dos filhos legítimos. Aos homens/maridos
cabe o direito patriarcal/legal sobre suas esposas, inclusive o direito de domá-las pela
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violência física, verbal e psicológica. Nesse ambiente, a família se institui como campo de
guerra, protegida, sobretudo, pelo silêncio do que ocorre entre quatro paredes (GIFFIN,
1994).
As diferenças atribuídas à sexualidade de homens e mulheres revelam que as
relações íntimas reproduzem o pensamento patriarcal de sociedade, em primeiro plano, o
homem que é ativo, depois a mulher que é passiva. A visão naturalista acerca da sexualidade
masculina define que o impulso sexual dos homens é uma expressão biologicamente natural,
uma base instintiva que é muito maior do que a feminina. Esse entendimento de que os
homens possuem necessidades sexuais insaciáveis acabam sendo usadas para legitimar a
cultura da promiscuidade masculina, bem como o acesso regular às suas esposas, tomadas,
por vezes, através de atos violentos (GIFFIN, 1994).
Posto isso é que Costa e Silva (2013) advertem que a relação desigual de gênero
se apresenta como sendo uma das principais causas do aumento significativo de mulheres
infectadas pela aids. Salienta que independentemente do grau de instrução, poder aquisitivo
e autonomia financeira, os entraves postos às mulheres na negociação do sexo protegido
revelam as desigualdades de poder com base no gênero, além do estatuto de confiança e
cumplicidade que geralmente rege as parcerias estáveis. E mais:

A passividade no momento de participar das decisões que envolvem a vida
sexual e reprodutiva é, muitas vezes, devido ao receio de prejudicar a
relação conjugal, por ter vergonha de discutir sobre assuntos da
sexualidade com o companheiro ou por considerar que a relação sexual
com preservativo não é prazerosa, além do fato de que a construção da
sexualidade feminina está comumente relacionada ao planejamento
familiar deixando de lado às questões referentes à prevenção do HIV/Aids
(COSTA e SILVA, 2013, p. 5341).

A feminização da aids se refere a um quadro em que, em geral, jovens ou
mulheres casadas, sem comportamento promíscuo, contraíram o vírus. Para Amaro (2005)
junto à descoberta da contaminação pelo vírus, vem a dolorosa verdade da traição ou do
descompromisso do parceiro, a implacável confirmação da fragilidade da relação vivida,
mas principalmente, a morte do mito do amor ideal, guardado numa união estável. Dentro
dessa realidade, muitas vidas são ceifadas, com a história/mito de amor incondicional
relativo ao parceiro e total ausência e esquecimento do amor próprio.
Em linhas gerais, podemos afirmar que se tratam de relações fincadas na
devoção por parte da mulher e negligência do homem. Em suma, diz Amaro (2005, p. 01)
"mais do que uma suposta questão filosófica, antropológica ou ontológica, creio que, diante
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dos números apresentados, o baixo auto-cuidado feminino trata-se de um problema de saúde
pública".
Esse processo de feminização recebe enquanto fator agravante a condição
socioeconômica e cultural, na qual estas mulheres se encontram. Para Dhalia et al (2000,
p.35):
Se hoje são as mulheres pobres que formam o grupo social que vem sendo
cada vez mais atingido pela aids, tal fato deve-se não só as formas de
transmissão do vírus HIV stricto sensu, mas às condições socioculturais, às
desigualdades sociais de gênero na vida afetiva, nas condições de trabalho
e no acesso aos cuidados e serviço de saúde.

Tal situação nos remete a uma reflexão e análise sobre o status destinado à
mulher desde os tempos mais antigos até a contemporaneidade, e também sobre as
características a ela vinculadas, uma vez que tais aspectos se configuram como elementos de
contribuição no que se refere a essa mudança no perfil epidemiológico do vírus HIV.
Silveira (2002) esclarece que as mulheres são especialmente vulneráveis às DST,
dada uma série de características biológicas. Explica que a superfície vaginal exposta ao
sêmen é relativamente extensa, e o sêmen apresenta maior concentração de HIV do que o
líquido vaginal, tornando-a assim, mais vulnerável ao contágio. A estrutura da mucosa
vaginal é frágil, principalmente em mulheres mais jovens.
Pontua também que o papel social ou de gênero da mulher também aumenta o
risco de contaminação feminina, haja vista a existência de relações desiguais de poder e a
dependência econômica das mulheres. Essa realidade é ainda mais intensificada em países
como o Brasil, uma vez que o acesso às informações adequadas e atualizadas é limitado. A
questão histórica de subalternidade e dependência da mulher propicia uma situação em que o
homem governa a relação afetiva e sexual, bem como tudo que a cerca: significados,
valores, obrigações e papéis. Para Silveira (2002, p.03):

[...] a epidemia do HIV serviu para mais uma vez denunciar as relações de
poder que existem entre homens e mulheres, e o dramático impacto dessa
assimetria de poder sobre as mulheres [...] em que o sexo não deve ser
recusado, sob pena de infringir os modos que aprendemos ser os esperados
para o exercício da nossa feminilidade ou masculinidade [...] ter sexo, para
os homens e entregar-se sexualmente por amor, para as mulheres.

Considerando essa ideia, a discussão sobre o tema feminização da aids se revela
como algo de suma importância, haja vista a necessidade conhecer e estabelecer uma relação
adequada para com esse processo, partindo do conhecimento de pontos básicos inerentes à
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realidade do fenômeno na atualidade.
São inúmeros os problemas que perpassam pelo cotidiano das mulheres
soropositivas, que vão desde aos aspectos socioeconômicos e políticos aos de níveis das
relações de gênero e cultura societária. Diante disso, torna-se imprescindível a busca do
conhecimento amplo e crítico de tais questões por parte dos profissionais que trabalham com
referente esfera social, dando aqui maior ênfase aos profissionais do Serviço Social. Que,
após absorverem os reais conflitos, impasses e obstáculos que essas mulheres carregam em
seu contexto social, possam, de fato, estabelecer uma práxis coerente, dinâmica e eficaz
frente às referentes condições postas.
Torna-se relevante apreender todas essas questões, conhecendo minimamente a
realidade deste grupo social, a fim de estabelecer estratégias de intervenção adequadas a essa
demanda, uma vez que essas mulheres se constituem como sujeitos plenos de direitos que
devem ser protegidos e amparados pelo Estado.
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CAPÍTULO III

RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE: UM ESTUDO SOBRE O
PROCESSO DE FEMINIZAÇÃO DA AIDS

Este capítulo irá tratar a despeito da metodologia utilizada no trabalho que é de
caráter quanti-qualitativo, cuja qual antecipa, necessariamente, a revisão bibliográfica para
fins de suporte teórico à discussão do tema proposto (processo ininterrupto no decorrer do
trabalho); a pesquisa documental de cunho secundário, em que obtivemos como base os
dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, pelo Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) e pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS/Tabnet), fase caracterizada, sobretudo, pelo levantamento de dados
quantitativos; e a pesquisa qualitativa com a realização de dois grupos focais de mulheres
portadoras do vírus HIV/aids.

3.1 Sobre as abordagens quantitativa e qualitativa

Dietrich et al 2015, apontam que no campo sociológico os métodos quantitativos
são colocados em lado oposto dos métodos qualitativos, sendo raros os pesquisadores a
aliarem estas duas abordagens. Consideram ainda que mais raros são os que se empreendem
a realização de uma pesquisa quantitativa e qualitativa com vista a articular um meio
suplementar de responder às questões levantadas em seu estudo. Apesar do reconhecimento
desse paradigma, compreendemos que, assim como defende Dietrich, o uso dessas duas
abordagens se mostra uma ferramenta rica na capacidade de obtenção e análise de
resultados, em que um visa complementar o outro, sendo ainda possível pousar um duplo
olhar sobre um mesmo objeto e temática.

Utilizados de maneira complementar, os dois métodos qualitativo e
quantitativo, se nutrem mutuamente, aportando assim uma mais-valia
científica ao trabalho de pesquisa, cada um respondendo então a um
questionamento preciso, sem que nenhum deles seja subordinado ao uso ou
aos resultados do outro. Segundo Anthony J. Onwuegbuzie e Nacy L.
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Leech38, um dos argumentos antecipados pelos partidários da aliança dos
dois métodos consiste em dizer que eles permitem um uso mais
compreensivo da pesquisa ausente nos trabalhos unicamente quantitativo
ou qualitativo (DIETRICH et al, 2015, p. 172).

A intenção de utilizar a metodologia quanti-qualitativa nesse estudo é justamente
a apontada por Dietrich et al (2015), em que se objetiva ilustrar, valorizar ou clarificar os
resultados de um dos métodos com os resultados do outro. Assim, os dados apresentados,
sobretudo no segundo capítulo, caracterizados pela expressão quantitativa do fenômeno da
aids em mulheres, receberão nesse terceiro capítulo uma visão subjetiva acerca desse
fenômeno, o olhar dos sujeitos envolvidos, seus sentimentos e expectativas. Os dados
quantitativos foram de extrema relevância no sentido de apontar o panorama da doença, em
que pese à situação do número de mulheres contaminadas. A partir dos grupos focais,
vislumbramos alcançar um outro patamar, para além dos dados numéricos, em que fosse
considerado o drama das mulheres ao receberem o diagnóstico da doença, as relações sociais
de gênero embutidas nas relações dessas mulheres e seus parceiros, os sentimentos
vivenciados, a luta contra o preconceito e suas expectativas quanto ao convívio com a
doença.

3.2 Fenomenologia para os estudos de Aids em mulheres

Importante ressaltar que a aids tem se constituído como um problema não só
para a Epidemiologia, mas também para as Ciências Sociais e Humanas. Inicialmente, por
volta dos anos 80, as pesquisas sobre aids se concentravam na temática de sua descoberta e
suas formas de transmissão. Na contemporaneidade, para além de estudos epidemiológicos,
nota-se um maior interesse em identificar como os sujeitos percebem a infecção pelo HIV, e
como se colocam frente essa epidemia (PARKER, 2000). Considerando as mudanças do
perfil epidemiológico da doença, há também um interesse em desvendar o significado da
aids para as pessoas que vivem em regime de conjugalidade. Para Martins (2015), existe um
panorama subjetivo que fazem com que pessoas em relações estáveis abdiquem do uso do
preservativo. Esta autora entende que a aids para os indivíduos solteiros pode ter um
significado diferente para as pessoas que possuem relações afetivas e sexuais estáveis.
38

Referência apresentado pelo autor Dietrich et al 2015, p. 172: ONWUEGBUZIE, A. J. & LEECH, N. L.
―Enhancing the interpretation of ‗significant‘ findings: The role of mixed methods research‖. The Qualitative
Report. Vol9, n. 4, 2004, p. 770-792.
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Diante as nuances que a aids apresenta, os estudos disponíveis na literatura atual
demonstram que a doença não pode ser entendida apenas pelos riscos biológicos que causa a
saúde das pessoas, mas sobretudo, como um fenômeno que ultrapassa esta dimensão,
atingindo o patamar das significações, representações sociais, percepções e valores.
Partindo deste pressuposto é que, para compreender as relações de gênero e
sexualidade no fenômeno de feminização da aids e sua multiplicidade de significados, é que
adotamos a fenomenologia enquanto suporte teórico-metodológico.
Para Oltramari (2005), a fenomenologia tem se colocado como uma estratégia
epistemológica e metodológica que pensa concomitantemente a exterioridade e a
interioridade. Posto isso, o significado das ações e a perspectiva das experiências anteriores
que os sujeitos possuem acerca da sua realidade podem elucidar dados relevantes acerca do
fenômeno estudado. Estes significados são construídos a partir de intersubjetividades
compartilhadas no mundo e por todos nós.
Portanto, entendemos que para melhor compreender o fenômeno das mulheres
contaminadas pela aids, é necessário buscar as experiências subjetivas das mesmas,
compreendendo-as dentro de seu mundo social. As teorias desenvolvidas pela
fenomenologia podem contribuir de forma contundente aos nossos estudos, sobretudo pelo
conceito de intersubjetividade, em que podemos tomar a síndrome não apenas em seus
aspectos biológicos, mas principalmente atrelada nas relações interpessoais entre homens e
mulheres, em que sujeitos ficam mais ou menos vulneráveis a partir do seu entendimento
acerca do mundo, da doença, de sua interpretação de si mesmos e construções sociais que se
fizeram ao longo do tempo.
A intersubjetividade, uma das principais categorias da fenomenologia, pode ser
entendida como um emaranhado de relações interpessoais, que foi sendo estruturada a partir
da experiência compartilhada pelas pessoas e grupos acometidos pela doença, ou não. Nesse
caso, a intersubjetividade também abarca o pesquisador, que também possui saberes e
significados que o influenciam. Contudo, faz- se necessário que o fenômeno seja estudado a
partir de um epoché que possa ―suspender‖ os valores e crenças que estão relacionados a tal
temática, sobretudo para o pesquisador. Essa suspensão e ou afastamento é o que
possibilitará ao pesquisador fazer uma análise sem colocar diretamente seus valores acerca
da temática abordada (OLTRAMARI, 2005).
Nesse sentido, entendemos que a fenomenologia em consonância com seu
conceito de intersubjetividade demarca um espaço fundamental para a compreensão do tema
aqui proposto.
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3.3 Breve histórico do lócus de pesquisa

O Grupo de Apoio à Prevenção e aos Portadores da Aids (GRAPPA) é uma
instituição filantrópica e de utilidade pública, municipal e estadual, criada em meados da
década de 90, na cidade de Montes Claros/MG.39
Tal cidade é considerada na atualidade, polo-receptor no tratamento dos
pacientes com DST/HIV/aids, em todo Norte de Minas. Além disso, o GRAPPA é a única
organização em gênero a prestar atendimento para referendada população, apresentando
trabalhos voltados à prevenção e ao apoio a portadores de HIV/aids na região, com o intuito
de amenizar o quadro epidemiológico existente.
A princípio, a instituição priorizava o desenvolvimento de ações de caráter
assistencialista e humanitário. Contudo, no decorrer dos anos, com o surgimento dos antiretrovirais, observou-se uma modificação no perfil epidemiológico da doença, suscitando
assim, a necessidade de se trabalhar a valorização destes indivíduos para a construção de um
debate constante, senão indispensável.
Partindo destes pressupostos, entende-se que este processo pode ser lento e
gradativo e, para tanto se faz necessário a articulação de redes de serviços para otimizar a
efetivação destas ações.
Atualmente, o GRAPPA conta com 5 projetos de prevenção, financiados pelo
Programa Estadual de DST/aids, visando atender populações específicas, sendo eles:
 HSH: objetiva reduzir o índice de infecções às DST/HIV/aids entre homens que
fazem sexo com homens;
 Flor de Lis: tem como objetivo amenizar o número de infecções às DST/HIV/aids
em mulheres que fazem sexo com mulheres;
 Abrindo Portas: desenvolve trabalhos de orientação e prevenção com pessoas
vivendo com HIV/aids e suas respectivas famílias, através de oficinas sócioeducativas, reuniões de convivência, oficina de trabalhos manuais e reciclagem
visando à geração de renda;

39

Esclarecemos que esta historização do GRAPPA foi feita com base no material utilizado pela referida
instituição para campanhas de divulgação, conscientização e humanização da população vítima ou não do
HIV/aids.
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 Vida sem preconceito: é um grupo de teatro que criado para trabalhar a educação
em saúde através de ações de humanização e sensibilização, conscientizando toda a
população através da arte;
 Esquina na Noite: este projeto foi idealizado para trabalhar ações preventivas de
DST/HIV/aids com as profissionais do sexo.
Pesquisas desenvolvidas pelo IBGE – Atlas do Desenvolvimento Humano
apontam para um aumento significativo do HIV/aids em municípios de pequeno porte com
menor renda per capta. A cidade de Montes Claros é referência no tratamento para 56
municípios que apresentam essas características, além de outras regiões como Vale do
Jequitinhonha e sul da Bahia.
Neste sentido, o GRAPPA apresenta como foco dos seus projetos um modelo de
prevenção e intervenção que possibilite às populações-alvo participarem da vida social,
exercendo sua cidadania e concomitantemente cuidando de sua saúde de forma integral,
contribuindo assim para o enfrentamento da interiorização da epidemia do HIV/aids.

3.4 Delineando a perspectiva metodológica adotada

O objetivo deste trabalho fora analisar as relações de gênero e sexualidade no
processo de feminização da aids. Para tanto, o processo de pesquisa foi desenvolvido a partir
de estudos baseados nos dados do Grupo de Apoio à Prevenção e aos Portadores da Aids
(GRAPPA), bem como outros materiais elaborados por autores que discutem referendado
tema.
A primeira etapa do processo se deu através da revisão bibliográfica. Essa fase,
de acordo com Lakatos (2003), é o momento no qual o pesquisador é colocado em contato
direto com tudo que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto. Nessa etapa, se
delineou o estado da arte a despeito do panorama da doença, principalmente no que diz
respeito ao número de mulheres contaminadas pelo vírus, além de elucidar teorias sobre este
fenômeno, dando aqui destaque às relações sociais de gênero e sexualidade. Dados
quantitativos também foram levantados, no intuito de ilustrar melhor a situação da doença
no Brasil e suas regiões, trazendo um olhar epidemiológico acerca do HIV/aids.
Para maior compreensão acerca do fenômeno em estudo, utilizou-se enquanto
método epistemológico de análise, a fenomenologia. Tal corrente propiciou-nos uma
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interpretação da realidade, salientando os conflitos presentes nas relações interpessoais,
marcadas pelas intersubjetividades dos sujeitos envolvidos.
No que se refere ao tipo de pesquisa, o estudo apresentou caráter quantiqualitativo, haja vista a necessidade da apreensão de dados mensuráveis, ou seja, possíveis
de serem observados, e, por conseguinte de dados subjetivos que se encontraram
intimamente ligados aos valores, sentimentos, emoções e expectativas dos atores sociais
envolvidos nessa dinâmica.
Como técnicas para coleta de dados foram utilizados questionários a fim de
delinear o perfil socioeconômico das usuárias participantes e a técnica de grupo focal,
instrumentais que nos permitiram a decodificação de dados e/ou posicionamentos até então
desconhecidos.
É válido ressaltar que a pesquisa é uma ferramenta primordial para uma atuação
reflexiva, ética e propositiva, uma vez que possibilita aos profissionais das mais diversas
áreas um aprimoramento de suas ações, tornando-o um agente mais crítico, lúcido e
propositivo frente às demandas que emergem em seu cotidiano.

3.4.1 Os grupos focais

Considerando os objetivos dessa tese, e que as entrevistas de grupo constituem
uma técnica de pesquisa bastante utilizada na área das ciências sociais e humanas, que
propicia a captação de determinadas situações e sentimentos não vislumbrados através da
análise quantitativa, é que optamos por adotá-la neste trabalho. Sobretudo, porque a técnica
de grupo focal permite elucidar os motivos pelas quais as mulheres não utilizaram
preservativos em suas relações sexuais, os sentimentos e emoções com a descoberta da
doença, e as relações de gênero e sexualidade que permeiam o relacionamento afetivo e
sexual entre homens e mulheres.
Este trabalho entende que a energia e sintonia advinda do grupo focal possibilita
uma maior diversidade de respostas, alcançando maior profundidade de informações do que
as produzidas por meio de respostas individuais. Barbour (2009, p.21), traz referências
importantes sobre o que é grupo focal e sua dinâmica:

Qualquer discussão de grupo pode ser chamada de um grupo focal,
contanto que o pesquisador esteja ativamente atento e encorajando às
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interações do grupo. O estímulo que incentiva a interação do grupo está
relacionado, obviamente, a conduzir a discussão do grupo focal e garantir
que os participantes conversem entre si em vez de somente interagir com o
pesquisador ou ―moderador‖. Entretanto, também se relaciona com a
preparação necessária ao desenvolvimento de um guia de tópicos (roteiro)
e a seleção de materiais de estímulo que incentiva a interação, assim como
as decisões feitas em relação a composição do grupo, para garantir que os
participantes tenham o suficiente em comum entre si, de modo que a
discussão pareça apropriada, mas que apresentem experiências ou
perspectivas variadas o bastante para que ocorra algum debate ou diferença
de opinião.

Outro ponto importante em que a opção pelos grupos focais se fez interessante e
oportuna, se refere a temática estudada, que envolve as relações sociais de gênero e
sexualidade dentro de um processo considerado doloroso, que é descobrir e conviver com a
aids. Trata-se de um objeto que abarca questões da intimidade dos indivíduos, muitas vezes
difíceis de serem aprofundadas em interações cara a cara, como as entrevistas individuais.
Os sujeitos relutam em abrir sua intimidade, ou mesmo de expor acontecimentos que lhe
causam algum tipo de lembrança desagradável ou sofrimento. Para Barbour (2009, p. 42), os
grupos focais podem ―encorajar a participação de indivíduos que, de outro modo, poderiam
ser relutantes a falar sobre suas experiências (...)‖, e em algumas instâncias, grupos focais
podem ainda ―permitir ao pesquisador engajar-se com os respondentes que de outra forma
seriam relutantes em elaborar suas perspectivas e experiências‖.
Seguindo os pressupostos apontados por Barbour (2009), foram realizados dois
grupos focais: o primeiro composto por cinco mulheres com idade entre 21 e 43 anos; o
segundo composto por seis mulheres, com idade entre 28 e 68 anos. Para conseguir o
número desejado de colaboradoras, contamos com a ajuda da presidente do GRAPPA, Célia
Oliveira, que realizou contato com as usuárias.
Após primeiro contato com as mulheres que participariam dos grupos focais e
obtendo o compromisso de sua colaboração, trabalhamos no preenchimento de um
questionário, no intuito de traçar um perfil socioeconômico das participantes, pensando
também em preencher algumas lacunas que não pudessem ser captadas através dos grupos
focais.
A preparação dos grupos focais (levantamento do perfil socioeconômico, contato
com as mulheres colaboradoras) ocorreu entre os meses de janeiro e fevereiro de 2016. A
realização dos grupos focais foi feita a partir de um roteiro de dez (10) questões, em
consonância com os objetivos indicados nesta dissertação. As colaboradoras apresentaram
suas percepções, impressões e argumentações sobre todas as proposições evidenciadas pela
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moderadora, que conduziu as discussões. As expressões e reações das colaboradoras dos
grupos focais foram registradas por escrito por três observadoras40, as falas das participantes
foram gravadas através de gravador de áudio e filmadora com ângulo desfocado, para
preservar a identidade das participantes.
As transcrições das falas juntamente com as referências teóricas sobre a temática
propiciaram entender com as participantes se enxergam nesse processo de contaminação do
vírus HIV, suas angústias em face a descoberta da doença, os paradigmas que envolvem o
uso de preservativo, e sua posição nas relações sociais de gênero e sexualidade.

3.5 Perfil socioeconômico das colaboradoras dos grupos focais

Conforme mencionado anteriormente, foi preenchido

um questionário

socioeconômico das colaboradoras dos grupos focais. Com os dados obtidos foi possível
montar os Quadros 1 e 2, a saber, com vistas a melhor ilustrar a situação socioeconômica das
participantes. Vale destacar que a técnica qualitativa não prevê a elaboração de quadros,
tabelas e/ou gráficos, contudo, consideramos importante a apresentação desses dados, no
sentido de melhor compreender o mundo socioeconômico em que as participantes estão
inseridas.
Importante ressalvar que não se trata de um perfil da população de mulheres
atendidas pelo GRAPPA, mas somente das colaboradoras e participantes dos grupos focais.
Nesse sentido, não temos a intenção de fornecer quaisquer dados de amostragem ou que
sejam capazes de caracterizar a população de mulheres soropositivas.

40

Contamos com a colaboração de duas estagiárias do curso de Ciências Sociais da Unimontes: Joyce Sarmento
e Iara Ferreira Santos, e a pesquisadora Sara Fraga, todas participantes do projeto: O processo de Feminilização
da Aids na cidade de Montes Claros pela perspectiva das relações sociais de gênero: uma proposta de
intervenção e pesquisa.
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QUADRO 1 – Primeiro grupo de mulheres
Colaborador

Idade

Estado
civil

A

33

Solteira

B

43

Solteira

C

35

D

21

E

27

Renda
mensal
R$
880,00
R$
700,00
R$
250,00

Escolaridade
Superior
incompleto
Fundamental
incompleto

União
estável
União
estável

Analfabeta
Fundamental
completo
Fundamental
Incompleto

Solteira

Ocupação
Telemarketing
Doméstica
Diarista

Nenhuma

Nenhuma

R$
600,00

Vendedora

Fonte: Pesquisa de campo – Janeiro/2016

QUADRO 2 – Segundo grupo de mulheres
Colaborad
or

Ida
de

Estado
civil

Escolaridade

F

68

Solteira

Fundamental Incompleto

G

42

H

43

I

47

Casada

2º grau completo

J

52

Solteira

Analfabeta

K

28

Solteira

Fundamental completo

União
estável
União
estável

Fundamental completo
Fundamental completo

Renda
mensal
R$
880,00
R$
880,00
R$
880,00
R$
880,00
R$
880,00
R$
700,00

Ocupaçã
o
Doméstic
a
Doméstic
a
Artesã
Doméstic
a
Faxineira
Vendedo
ra

Fonte: Pesquisa de campo – Janeiro/2016

Pelos Quadros 1 e 2, percebe-se que as mulheres tem idades entre 21 e 68 anos, que a
maioria são casadas e em união estável, o que nos leva a considerar que estas mulheres
foram vítimas de infidelidade por parte dos seus maridos e companheiros. Outro aspecto
interessante é que as colaboradoras dos grupos focais têm pouca escolaridade e renda baixa,
e em termos de ocupação, são aquelas tradicionalmente reconhecidas como femininas e com
baixo reconhecimento social. Isso nos leva a inferir que essas mulheres são dependenteS
economicamente dos seus companheiros.
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3.6 A visão das mulheres contaminadas
Os significados que uma doença tem no imaginário social podem causar
situações de intenso sofrimento, não só na hora do diagnóstico, mas no decorrer do
tratamento e convivência com a enfermidade. Na contemporaneidade, a aids ocupa lugar de
destaque entre as doenças consideradas traumáticas emocionalmente, em que suscitam
experiências dolorosas nos indivíduos que recebem seu diagnóstico.
A aids é considerada como uma doença potencialmente mortal, principalmente
se não observado adequadamente o tratamento. No imaginário social, o anúncio do seu
diagnóstico pode trazer efeitos traumáticos, uma vez que ―provoca uma certa percepção
corporal a partir da qual uma ruptura se estabelece, ou é reforçada entre o sujeito e seu
próprio corpo fazendo aparecer uma multiplicação de sintomas‖ (LINDENMEYER , 2006,
p. 485). Na perspectiva desse autor, considerando o aspecto citado, a aids se torna
potencialmente mortal, tendo em vista que essa doença afeta às defesas do corpo, em seu
sentido literal. O diagnóstico de HIV/aids suscita no imaginário social sentimentos de uma
constante ameaça e perigo à vida. Nesse sentido, qualquer sintoma de enfermidade é
recebido como uma sentença de morte, o indivíduo se vê em meio à angústia de um corpo
frágil, incapaz de se defender e que não pode ser curado.
Considerando que vivemos em uma sociedade predominantemente cristã,
patriarcal e sexista, com construções sexuais e sociais bem definidas para homens e
mulheres, a descoberta da aids no corpo feminino pode revelar cobranças sociais de como
deve ser o comportamento sexual das mulheres. A moral da mulher, conforme os estudos de
Pinsky (2013) pode está relacionada ao número de parceiros e à condução da sua vida
sexual: de um lado, a mulher direita, a mãe de família, bem casada; do outro, a puta,
desavergonhada.
A cultura ocidental cultiva a imagem de uma mulher recatada, casta, assexuada.
Em virtude dessas construções sociais de gênero e sexualidade, a mulher que descobre que é
portadora de HIV/aids, um vírus que evoca a vivencia de uma sexualidade ativa, vive um
dilema ainda mais cruel, que é conviver com os olhares de discriminação e julgamentos, que
a colocam como um indivíduo promíscuo, com comportamentos sexuais depravados e de
risco.
No Brasil, apesar de atualmente observarmos alguns modismos no que se refere
a sexualidade das mulheres, ainda há resquícios de uma sexualidade que deve ser vivenciada
às escondidas e no silêncio.
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Na intenção de apreendermos a visão das mulheres envolvidas nesse estudo,
estabelecemos algumas indagações junto às mesmas, através da técnica de grupo focal. Ao
abordamos sobre a descoberta da contaminação, os relatos evidenciam situações
diferenciadas, porém todas permeadas pelo sofrimento, pois, concomitantemente a essa
descoberta, são colocadas a frente de uma realidade cruel, em que o parceiro que tanto
amava lhe transmitiu um vírus que ainda não possui cura, caindo por terra todo o amor e
romantismo. Tornam-se vítimas de seus parceiros e de uma doença que ainda é vista com
preconceito e discriminação.
No início das atividades do 1º grupo focal, sentimos a necessidade de deixar as
colaboradoras confortáveis para se expressarem. Até porque, foi perceptível a resistência de
algumas das participantes em falarem sobre o assunto, principalmente sobre a descoberta,
que é lembrado por elas como um momento dramático, de intenso sofrimento, que de certa
forma ainda dói ao ser lembrado. Uma das colaboradoras chegou a se expressar sobre isso,
alertando que tinha o conhecimento sobre a importância dessa discussão ser levada para
outras pessoas, para conhecimento da sociedade em geral, mas que para elas, era o mesmo
que aflorar sentimentos que elas preferem esquecer. Neste momento, vislumbramos que a
técnica escolhida, qual seja, a do grupo focal, realmente foi acertada, pois o momento
propiciou que as colaboradoras relatassem seu passado, sem maiores dores, pois uma
apoiava a outra em suas falas, e por vezes, deixando o ambiente descontraído, suscitando
temas delicados, mas com muita leveza e respeito aos sentimentos vividos. Sobre isso, a
colaboradora A expressou:

Sabe o que acontece? Pelo fato da gente ter aprendido a olhar pra frente,
então, o que você faz, você evita falar, você fecha, é uma forma de
proteção, o que vai, digamos, eu a 12, 13 anos atrás, aprendi a andar pra
frente, a caminhar, buscar adiante, pra que ficar mexendo né, ferida as
vezes? A não ser numa discussão que talvez vá enriquecer pra alguém,
mas, praticamente pra mim... a não ser nesse momento que vai enriquecer
pra alguém, mas assim, você quer? Não! Não acho necessidade em abrir,
mas numa discussão você acaba falando, é inevitável não falar de você
numa discussão dessa, onde só tem pessoas que convivem e vivem com o
vírus. Não é nem questão de feridas... é que tem as feridas, elas as vezes se
fecham, mas não definitivos, sempre tem um ponto, mas ao mesmo tempo é
mais uma proteção mesmo, de ta ficar lembrando de um passado que não
importa, entendeu? Que não importa ,simplesmente isso (Colaboradora A,
33 anos).

Esse momento foi interessante porque as demais colaboradoras deram apoio a
participante A, dando liberdade para que ela falasse sobre o assunto, respeitando também o
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direito dela em não querer falar sobre sua descoberta e diagnóstico da doença. Sem qualquer
intervenção da pesquisadora presente, ou mesmo da moderadora, a colaboradora A se
colocou a disposição para falar, e demonstrou-se aberta e acessível em suas falas. Foi
perceptível que o clima do grupo e a sinergia daquele momento favoreceram de maneira
singular a quebra da resistência da colaboradora A.
Quando questionamos sobre a descoberta do vírus, sentimentos após o anúncio
do diagnóstico, queríamos detectar quais os sentimentos que as mulheres tiveram ao
descobrir uma doença incurável.
A sensação que tive quando eu descobri foi que eu morri, ai sem querer eu
fui convivendo, quando eu adoeci, ai que eu falei:“agora acabou mesmo”,
ai acabou! todos sabem né, acabou tudo, ai eu fui e levantei e to ai
seguindo em frente, só que eu não sei...(Colaboradora G, 42 anos).

O decorrer do relato da colaboradora G revela o impacto sofrido ao receber o
diagnóstico de HIV/aids. O sentimento de morte abateu imediatamente a participante,
deixando-a perdida e fragilizada. Sobre a descoberta, a colaboradora G acrescenta que seu
erro foi confiar no parceiro e que por isso, não se submetia ao uso do preservativo. Afirma
que foi traída pelo companheiro, que sabia de sua condição de soropositivo, e optou por
esconder o vírus.

Eu fiquei muito triste, fiquei muito preocupada (pausa). Quando eu
descobri que tava com a doença, eu fiquei com raiva dele, e infelizmente
não quis mais ficar com ele, porque achei uma injustiça o que ele fez
comigo... (Colaboradora E, 24 anos).

A citação acima evidencia um fator já discutido no decorrer de nossos estudos,
trata-se da submissão da mulher ao homem. A ideia do romantismo e do amor incondicional,
como a autora Silveira (2002) diz, faz com que muitas mulheres abram mão do uso de
preservativos. Deixam de lado o cuidado com a sua saúde em prol de realizar as vontades e
ordens do parceiro, colocando-se em uma situação de risco ao contágio de várias doenças.
Para Zampieri (2004) a cultura impõe que a mulher deve renunciar-se para
agradar e corresponder ao que se espera dela. Nesse ideário, impor o uso do preservativo é
quebrar um padrão socialmente construído em que homens e mulheres são enquadrados
desde o nascimento.
Uziel et al (2004) chamam atenção para esse fato, alertando que culturalmente
homens e mulheres rejeitam o uso de preservativo em cenários de parceria fixa, mesmo com
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os serviços e as campanhas de saúde enfatizando e recomendando a prática do sexo com
segurança, ou seja, com uso dos preservativos, em toda e qualquer relação sexual. Para esse
autor, os estudos têm mostrado a existência de forças simbólicas que concorrem para o nãouso dos preservativos no plano conjugal. Uma leitura antropológica, afirma Uziel (2004),
demonstra a dificuldade, para aqueles que foram culturalmente ensinados a suspender o uso
de preservativos, em aderir ao chamado sexo seguro.
Outro fato revelado ao longo da discussão, é que a descoberta da doença na
colaboradora G se deu durante os exames do pré-natal:

Eu tava passando pelo pré natal, com 7 meses, alias eu morava em ????
na época, ai eu fiz o exame, como lá demorava pra sair o resultado, eu fiz
com 4 meses foi chegar com 7 , eu descobri foi através de um agende de
saúde, me chamou no PSF, me deu a noticia e eu desmaiei, parei no
hospital e ai fiquei, ai minha preocupação é que ela também ia ser
contaminada, graças a Deus não, minha filha não tem nada (Colaboradora
G, 42 anos).

Um dado que chama atenção em nossos estudos, é que das 11 participantes dos
grupos focais, 03 descobriram que eram soropositivas durante a gravidez. Ambas relatam o
medo de que seus filhos também fossem contaminados. Apesar do sofrimento vivenciado
pelo diagnóstico do vírus em meio a gestação, as participantes relatam a luta pela busca do
tratamento com vistas a evitar que seus filhos contraíssem a doença. Nos relatos também foi
possível observar a fragilidade dos serviços de saúde, em que o diagnóstico se deu somente
nos meses finais de gestação, sendo o anúncio dado por profissionais despreparados. Para
estas mulheres, a descoberta da doença teve um fator que trouxe ainda mais desespero,
angústia, culpa e sofrimento, mas que foi ou tem sido superado ao longo do tempo, já que
uma delas se encontra sob os cuidados e amparo do GRAPPA.
Aqui, identificamos que as mulheres enfrentam muito obstáculos quando se
encontram na condição de soropositividade e maternidade. A incerteza está sempre presente,
e é preciso apoio contínuo. Os frequentes exames clínicos das mulheres vêm acompanhados
da lembrança do contágio do vírus e a expectativa de que seus filhos possam ser poupados
da transmissão, preocupação que não termina no momento do parto. Se a criança estiver
contaminada, o golpe será duro. As organizações de apoio, como o GRAPPA e a equipe
médica são muito importantes nesse momento. Para Guimarães (2001, p. 14) se ―a
desinformação é muito grande‖, no que diz respeito a aids e prevenção, o problema ―somase a outros mais ou menos reconhecidos, que incidem direta e indiretamente sobre a saúde
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reprodutiva e sexual das mulheres pobres, tais como o difícil acesso e precário atendimento
público fornecido a esse segmento da população‖.
Quando existe a iminência do diagnóstico, muitas mulheres se recusam a
acreditar que foram contaminadas. São reações que evidenciam o medo de descobrirem que
foram infectadas pelo parceiro. A colaboradora H revela os transtornos que a descoberta, ou
mesmo a suspeita da doença traz para a vida de uma pessoa. Tem-se a recusa ao tratamento,
a vida perde totalmente o sentido, nada mais tem valor. Com o passar do tempo, elas vão
tomando maior conhecimento do que é a doença e de que viver com aids é possível, se
assumir com responsabilidade as implicações que o tratamento exige e requer.
Eu tinha 22 anos, aí descobriu que estava com HIV, e eles me ligaram e
falaram que me pediram para fazer o exame também, aí eu fiz, deu
positivo, mas aí continuou ...eu senti que estava morrendo, aí eu pensei
assim, que eu era a única na época em 95, eu pensei que era a única, aí eu
comecei a pensar um monte de coisa, aí eu passei mal tive que internar,
porque até então fiquei tão ruim que eu tive que entrar com a medicação
de início, eu não aceitava no início, aí entraram com a medicação e tal e
eu fiquei boa aí eu voltei pra casa com minha família graças a Deus
(Colaboradora H, 43 anos).

No caso das mulheres casadas, esse processo se torna ainda mais doloroso,
quando observado indícios de traição e mentiras. Porém, na situação do relato a seguir, a
colaboradora C aponta que não houve o rompimento da relação, haja vista afirmar que
ambos tiveram relacionamentos anteriores, não sendo possível identificar qual deles havia
transmitido a doença. Ambos não tinham o conhecimento de que eram portadores do vírus,
descobrindo a doença juntos.

Eu mesmo fiquei sabendo em 2010, quando eu engravidei do 1º bebê, né?
Eu não tinha mais terra pra pisar no chão né? Fiquei desorientada, fiquei
tão desorientada, que eu sai assim sabe, já falando logo pra minha mãe e
meu pai, falei assim “é o apoio que eu vou ter”, né, mas eu tive muito
apoio da minha família, né, principalmente da minha irmã que é um
benção na minha vida né, é muito apoio. As vezes ela falou assim comigo
que não precisava de eu falar né, com mãe nem com pai, mas eu falei
porque eu fiquei muito, sabe, eu queria me matar, eu tive uma depressão
desgramada, assim, tipo assim, eu ficava só pensando né, ficava pensando
na cabeça (pausa) ai depois eu fiquei, ai minha irmã tava assim, que eu
não era pra andar muito, ai eu saia pra pegar lotação, via as pessoas
sorrindo, eu não tinha mais sorriso, eu era uma tristeza, ai depois, ai
depois eu peguei e fui, perdi o bebe, ai eu já pus a culpa “será que é isso
que fez eu perder o neném?” e a médica falava que não, que não era isso
não, ai depois fui pondo na cabeça, eu mas meu esposo também ele é, né,
soropositivo, ele pegou e fez os exames também, que a médica pediu pra
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poder fazer, só que ai depois nenhum dos dois pois a culpa ne um... isso,
ai depois ele pegou assim e falou nenhum dos dois vai jogar a culpa
porque, nem eu nem você não sabemos de onde que veio, se foi de mim,
porque ele também teve uns relacionamento né? Então nenhum tem culpa
(Colaboradora C, 35 anos).

Os relatos acima confirmam uma das hipóteses levantadas na pesquisa de que
paira sobre essas mulheres uma diversidade de sentimentos. Dentre eles podemos destacar
traição, frustração, desapontamento, raiva, revolta e principalmente o sentimento de
impotência diante de uma realidade inesperada.
Apesar das tentativas de recuperação, nota-se que indiscutivelmente esses
sentimentos são reavivados nessas pacientes durante todo o tratamento e em determinadas
situações eles se tornam até empecilhos emocionais que dificultam o restabelecimento frente
à doença. Tais sentimentos provocam ainda a recusa em se relacionar tanto com o parceiro,
que no caso as contaminou, quanto impossibilita a abertura de se relacionar com outras
pessoas.

Eu nunca mais tive ninguém, ninguém... Foi o único homem que eu amei,
amei! (Colaboradora F, 68 anos).

Outro aspecto importante ao nosso ver, é sobre a via de transmissão da doença.
Verificou-se que todas as colaboradoras apontaram que o contágio se deu por meio da
relação sexual com seus parceiros. No caso, os relatos entram em consonância com os dados
do Ministério da Saúde (2015) em que os registros apontam que 80% das mulheres
infectadas pelo HIV/aids contraíram a doença por meio das relações heterossexuais. O que
suscita questionamentos sobre as causas de um quadro significativo quanto a principal via de
transmissão da aids. O que podemos pensar sobre os comportamentos sexuais de homens e
mulheres, em que se observa a negligência no uso de preservativos? Cabe aqui a discussão
sobre qual o significado de sexo seguro para as mulheres, principalmente as que se
encontram em relações estáveis e de conjugalidade.
Vários tabus, códigos morais e tradições regulam a sexualidade e a reprodução,
como não ter sexo durante a gravidez, períodos menstruais, amamentação etc. Quantas
dessas práticas estão sendo observadas ou ignoradas? Quais delas são de fato benéficas à
saúde da mulher, protegendo-a dos riscos dentro das relações sexuais? Essas construções
sociais revelam o desequilíbrio de poder entre homens e mulheres. Trata-se de regras que
servem para regular os comportamentos das mulheres, e nem sempre são regras que as
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protegem. O papel que sempre fora destinado à mulher a coloca como o segundo sexo, sem
nenhum poder de decisão nas relações sexuais com os homens (BERER, et al, 1993).
Não se pode negar os avanços dos movimentos sociais em que a discussão da
sexualidade é discutida e enfrentada, sobretudo pelas mulheres. É importante destacar os
avanços dessas discussões, não camuflando os desafios que o tema ainda apresenta. Os
paradigmas envolvendo a sexualidade das mulheres e a adesão pelo sexo com preservativo
deve ser expandida e disseminada entre todos os setores e camadas da sociedade,
principalmente a aquelas que mais necessitam de informação e acesso aos serviços de saúde,
no sentido de desconstruir as relações sociais de gêneros entre homens e mulheres.

[...] é importante evitar o perigo de exagerar na ênfase das mulheres como
vítimas. Isso reforça a imagem de desalento e passividade à qual nos
opomos fortemente. A imagem que preferimos incentivar é a de que
usamos para nós mesmas: mulheres como participantes ativas na luta,
assumindo papéis e lutando contra HIV/AIDS. O uso dessa visão depende
da habilidade das mulheres de se sentirem fortes e confiantes. A continuar
a desesperança e a imagem passiva, as mulheres se sentirão incapazes de se
afirmar no caminho necessário para superar seus problemas41 (BERER,
1993, p. 250).

Dentro dessa perspectiva, consideramos que existem muitas mulheres que
negam os riscos que enfrentam e acham que é impossível proteger a si mesma do HIV, tendo
em vistas as relações desiguais de poder entre homes e mulheres nas relações sexuais,
principalmente quando possuem parceiros fixos ou se encontram engajadas em relações de
conjugalidade.
Outras mulheres, porém, tem desafiado as construções de gênero e sexualidade,
dando vistas a um tema que merece cada vez mais atenção no cenário social. Lembrando que
se trata de normas sociais em que comportamentos de homens e mulheres precisam ser
revistos, pois ambos têm responsabilidades nesse processo de desconstrução de gênero.
Debater sobre o uso de preservativos nas relações sexuais entre homens e
mulheres é uma questão que pode favorecer a redução do desequilíbrio de poder entre essas
duas classes. As desigualdades das relações sociais de gênero permite o agravo nos riscos
das mulheres serem contaminadas por doenças sexualmente transmissíveis, como a aids,
enfermidade que pode levá-las a morte, caso não observado o tratamento de maneira

41

Ray, Sunanda, 1992. Women and AIDS in Zimbabwe. Tradition and transition: NGOS respond to AIDS in
Africa. Ed. Mary Anne Mercer e Sally Scott, Johns Hopkins University School of Hygiene and Public Health,
Institute for International Programs, Baltimore, EUA. Citado por Berer (1999, p. 250)
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adequada. Como a prática sexual na sociedade ocidental é permeada de significados morais,
as mulheres se vêem com pouca ou nenhuma voz para determinar as atividades sexuais.
Para Berer (1993, p. 272):

O poder sexual dos homens, o seu privilégio quanto ao prazer sexual e o
seu domínio sobre as mulheres pode ser enfrentado quando as mulheres
insistem nas suas necessidades de segurança. É constrangedor pedir que ele
use preservativo, quando essa for uma experiência potencialmente
subversiva. A espontaneidade da paixão pode ser prejudicada pelo
reconhecimento do risco e da responsabilidade. Se ter orgasmo significa
perder controle e ser dominada pelas sensações, o preservativo significa
controle da paixão e da espontaneidade. A satisfação e a segurança sexual
se colocam uma contra a outra quando são definidas em termos de
satisfação do homem. Há mais de um modo de os homens expressarem sua
masculinidade.

Os homens exercem poder ao serem considerados iniciadores do sexo, ao
ameaçar terminar a relação se a mulher não faz sexo, ao se recusar a usar preservativo e
quando atacam a reputação da mulher ao descrevê-la em termos sexualmente abusivos. Essa
é a estrutura do poder masculino na qual as mulheres negociam os encontros e relações
sexuais. A mulher, por sua vez, pode aceitar ou resistir ao poder masculino e essa lógica
desigual das relações sociais de gênero. Quando os homens concordam em usar
preservativos, ainda há o problema de tornarem a atividade sexual prazerosa (BERER,
1993).
No tocante ao uso ou não de métodos preventivos, neste caso, a camisinha,
verifica-se que ocorreu o que ocorre com a maioria das mulheres e homens, não levam a
sério a prevenção e muitas vezes tem relações sexuais sem o uso do preservativo.

A gente sempre tava previnindo, né, mais nesse dia eu não sei o que
aconteceu com ele, se foi porque ele quis mesmo, né, então, a mulher é
indefesa, né, porque você dentro de um quatro de paredes com um
homem... É impossível da gente se defender... (Colaboradora H, 43 anos).

A fala acima corrobora as afirmações apontadas no decorrer de nossos estudos.
Trata-se das relações de poder presente nas relações sexuais e sociais entre homens e
mulheres. O imaginário social prevê que a mulher deve ser frágil e indefeso, submisso ao
homem, que é por sua vez o ser forte e dominador. Guimarães (2001, p. 33) aponta que
existe uma construção de códigos morais para a identidade da mulher de respeito e rainha do
lar. Nesse código ―incluem-se os valores atribuídos aos vários papéis envolvidos na
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identidade da mulher: o de esposa sexualmente passiva, mas romanticamente amorosa, fiel
ao parceiro e responsável pelos seus cuidados (inclusive pelos seus excessos sexuais)‖. A
discriminação sexista, em que se constroem socialmente e sexualmente os comportamentos
que as mulheres devem assumir contribuem para ―dificultar que ela valorize e exija (ou
queira exigir) uma relação de fato complementar e de direitos iguais perante o homem‖
(GUIMARÃES, 2001, p. 33).
Diante esse contexto, o uso do preservativo é praticamente anulado, haja vista as
relações de poder existente entre homem e mulher. Essa se encontra em uma situação
inferior e de subalternidade, onde impor o uso da camisinha é o mesmo que afrontar a
masculinidade do homem, que se enxerga como o ser dominador da relação afetiva e sexual.
A posição subordinada da mulher em relação ao homem tende a dificultar de forma
contundente a adoção de medidas preventivas que dependam do aval masculino.
Tem-se uma dificuldade por parte das mulheres em discutir o uso de métodos
preventivos na relação a dois. Em linhas gerais, podemos afirmar que esse diálogo
simplesmente não acontece. Como exigir a prevenção, se a mulher se encontra totalmente
submissa ao homem, sobretudo, nas relações estáveis e de comjugalidade? Trata-se de
relações permeadas de hierarquia, em que a mulher se encontra em um lócus abaixo do
homem. Essa realidade intensifica o aumento do número de mulheres contaminadas pelo
HIV/aids. As mulheres, nesse sentido, tornam-se vítimas não só de seus parceiros, mais de
uma cultura em que o homem é reverenciado como o ser maior, que domina a mulher, tendo
o direito de colocar a saúde da companheira em risco, sem qualquer constrangimento.

Nunca fiz questão de prevenir, então assim, eu confiava nele, assim, em
questão dele aprontar comigo eu tenho certeza que nunca aconteceu até
hoje, mas quando eu conheci ele, ele já tinha um caso lá atrás...
(Colaboradora E, 27 anos).
Porque tem pessoas, eu vou te falar, porque tem pessoas que com o tempo
você vai convivendo, vai usando preservativo, com o passar do tempo vai
confiando, então a pessoa não quer saber que ele é, e é ai, você acaba
confiando, e acaba contaminando. É isso que acontece, com vários casais
(Colaboradora K, 28 anos).

A ausência da dimensão dos perigos inerentes ao não-uso de preservativos faz
com que muitas mulheres, de fato, não tenham interesse em se resguardarem ou se
prevenirem. Outra questão a ser ressaltada nas falas diz respeito à confiança que a
entrevistadas depositavam em seus parceiros. Entretanto, muitas mulheres acabam frustradas
ao se depararem com a situação de que seus parceiros sabiam que eram soropositivos, e
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ainda sim, negaram o uso de preservativos. Observa-se o quanto a mulher é submissa ao
homem em suas relações amorosas. Perdem assim, a noção do cuidado próprio, submetendose a sérios riscos e agravos em relação a sua saúde. É por esses fatores que o processo de
feminização da aids se encontra em tanta evidencia na contemporaneidade.

Preservativo? Oh meu Deus! nem sabia eu nem sabia que que era é isso,
eu tava com a cabeça ruim moça...Ah, num tempos atrás, ninguém pensava
nisso, a gente não conhecia (Colaboradora J, 52 anos).

O avanço da aids entre mulheres revela, sobretudo, a desigualdade de poder
vivida por estas no exercício de sua sexualidade, o que é comprovado pela dificuldade de
negociação do uso de preservativos com parceiros. Isto vem reafirmar que para as mulheres
com parceiros fixos, o sexo seguro com preservativos é ainda mais difícil, uma vez que os
parceiros não aderem a tal negociação. Esta desigualdade acrescida da falta de informação
complica e desafia, pois perpassa os limites da epidemia do HIV/aids, mexendo com valores
social e psicologicamente estabelecidos, persistindo ainda um quadro de dominação
masculina.

eu não conheci, nem sabia, nem que tinha, não sabia que tinha isso, que
tinha comprimido de evitar, não sabia nada, só pior...(Colaboradora F, 68
anos).

Nosso estudo parte do pressuposto que vivemos uma cultura sexual na qual as
diferenças entre homens e mulheres foram convertidas em desigualdade. A dominação
histórica do sexo masculino sobre o feminino, a submissão e aceitação passiva da
sexualidade da mulher faz com que estas sejam mais vulneráveis. Apesar das conquistas
femininas em muitas áreas, no campo da sexualidade essas conquistas não se valem da
mesma força, uma vez que, na maioria dos casos, é o homem quem domina a relação
principalmente nas camadas populares. De acordo com Barbosa (2006), nesses segmentos
mais pobres, a vinculação de gênero à pobreza faz crescer o impacto da epidemia. Para
Margareth Arilha (1998), existe desigualdade entre as próprias mulheres, quanto mais pobre
e menor a escolaridade, menos informação. Sem informação, maior a vulnerabilidade para a
epidemia da doença e consequentemente a reprodução da própria pobreza, uma vez que, sem
o devido conhecimento, não sabem a quem recorrer.

Eu confiava no parceiro né... (Colaboradora G, 42 anos).
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Para as mulheres, o risco de infecção pelo HIV é maior exatamente pelo fato de
existirem dificuldades destas negociarem o uso do preservativo com o parceiro, devido à
força preponderante de que a associação do sexo e segurança remeta a morte, que também
―mata‖ o desejo e o prazer na transa (GUIMARÃES, 1993). Relações embasadas na
confiança no parceiro também tende a excluir o uso de preservativos nas relações sexuais.
Mais uma vez, tratamos de relações sociais de gênero construídas ao longo do tempo, em
que as mulheres são submetidas a aceitar e destinar fidelidade e obediência ao parceiro.
Um aspecto muito importante para a nossa pesquisa é quais os sentimentos que
as colaboradoras nutrem pelo parceiro que a contaminou. Uma curiosidade é se elas
chegaram a conhecer a pessoa que as contaminou, e, sendo a resposta positiva, quais os
sentimentos que elas sentiram sobre a pessoa que lhe transmitiu a doença.
A colaboradora A relata que sofreu muito nos primeiros anos, pois com a
descoberta da doença veio também a descoberta de que o parceiro sabia que era portador da
aids. Relata também que foi seu primeiro relacionamento sexual. Nesse momento, ela
demonstra para o grupo um dos indícios para a sua inicial resistência em falar sobre a
descoberta da doença. No anúncio de seu diagnóstico a colaboradora A tinha 21 anos, era
seu primeiro relacionamento afetivo e sexual, o seu parceiro era mais velho, e como a
colaboradora A mesmo disse, ela estava na ―flor da idade‖ e ―muito apaixonada‖. Sobre
isso, acrescenta:
Nesse período eu aprendi que eu era responsável por todos os meus atos,
pronto, eu aprendi, então já foi mais uma etapa vencida, eu parei de
culpar, só que a vida nossa é de altos e baixos né, então lá na frente eu
percebi que eu não havia perdoado, o que pra mim seria muito importante
essa questão de perdoar, porque quando você não perdoa, você continua
lembrando daquilo com dor, é igual tem um pastor que fala, é que perdoar
não quer dizer que você vai esquecer, porque você não tem amnésia... e

hoje eu lembro desse fato com muita tranquilidade, porque eu
aprendi, eu perdoei, entendeu, então assim, eu esqueci? Não, porque
isso faz parte da nossa história, eu perdoei quem me passou, mais
uma etapa vencida (Colaboradora A, 33 anos).

O relato da colaboradora B, a seguir, nos chama atenção para uma questão
também abordada nesse estudo sobre a construção social em que as mulheres se sentem
reféns de seus parceiros, atreladas ao ideal de amor e romantismo, sendo por vezes difícil
para elas abandonar essas relações, mesmo quando permanecer junto implica sofrer
diariamente. Ela descobriu seu diagnóstico durante o pré-natal de sua filha. Nesse momento
também descobriu a infidelidade do parceiro que já sabia da doença. A participante relata
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que sente raiva do parceiro até hoje, porém, não desfez a união, são 26 anos juntos, 24 anos
desde a descoberta da doença.

Eu queria matar ele, se eu pudesse, eu matava mesmo, mas (pausa)
até hoje eu penso em separar, mas eu (pausa), eu fui embora, eu
larguei ele e fui embora, ele foi atrás, mas já que nós dois, eu to no
mesmo barco, com um filho, vamos continuar e foi assim
(Colaboradora B, 43 anos).
Durante o relato da colaboradora B, sentimos que as demais participantes
reprovam sua permanência com o parceiro, principalmente pelos conflitos que passam
diariamente em virtude da mesma não conseguir perdoá-lo. Para a colaboradora B, a dor é
inevitável, ela relata que toda vez que olha para o parceiro, lembra-se do momento do
diagnóstico, do sofrimento vivido e que vive até hoje. Segundo a mesma, ela pensa nisso 24
horas por dia.
Sobre o tempo de convívio com a doença, obtivemos respostas diferenciadas. Os
dados apontaram uma variação de 1 a 20 anos partindo do diagnóstico do vírus. A maioria,
porém, possui tempo inferior a 15 anos de convívio com a aids.
Direcionando nossa análise sobre quais as mudanças na vida dessas mulheres
após o diagnóstico do HIV/aids, as falas mostram que não há como fugir das transformações
que a doença traz para a vida daqueles que acabaram de receber o diagnóstico do vírus. A
soropositividade implica a adesão de novos hábitos que exigem um maior controle e cuidado
com a saúde. Contudo, o maior desafio que o portador da aids pode enfrentar, diz respeito à
falta de informação e conhecimento da população em geral. O não despertar para a real
dimensão da doença, ou seja, de que existem sim, possibilidades de se viver e de conviver
seguramente com a soropositividade é que alimentam atitudes discriminatórias pautadas no
preconceito e exclusão.
O estigma que a doença ainda possui na sociedade inibe muitos dos pacientes a
assumirem sua condição de portadores da aids. Esses são tomados pelo medo e/ou receio de
não aceitação por parte dos seus amigos, familiares e demais pessoas de seu convívio social.
Quanto as mudanças na vida das colaboradoras após o descobrimento da doença,
verifica-se que os sentimentos são vários e variados pois muda totalmente a vida de uma
pessoa.
Oh, mudou muita coisa, porque como eu te falei, eu não quero ter outro
relacionamento, a não ser que a pessoa tenha o mesmo problema. Então
mudou muito, porque antes eu era uma pessoa alegre, eu saia, me divertia,
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eu ia dançar e hoje eu não faço isso mais, porque se eu sair eu vou
encontrar outra pessoa e aí eu não quero... (Colaboradora E, 27 anos).

Mais uma vez podemos observar diante dessa colocação que a aids se configura
para essas mulheres, como um rompimento com a vida ou quaisquer outras perspectivas que
essas venham trazer consigo. Sonhos são desfeitos, planos são anulados, sejam com um
parceiro ou até mesmo sozinhas. Neste contexto, observa-se que a sensibilidade da mulher é
duramente afetada:
Mudou porque eu fiquei mais depressiva, qualquer coisa fico mais
emotiva, choro por qualquer coisa... (Colaboradora D, 21 anos).

Ainda que a contaminação seja algo doloroso, sofrido e até mesmo cruel no
cotidiano dessas mulheres, devido seu próprio contexto histórico e condições sociais, muitas
dessas conseguem superar as visões pessimistas em relação à doença, passando a enxergar a
aids como uma possibilidade a mais de vida.

Mudou a maneira de eu ver a vida, dar valor mais a vida... (Colaboradora
A, 33 anos).

Indagadas sobre as possíveis mudanças nas relações afetivas e sexuais ocorridas
após a contaminação, as entrevistadas em sua maioria, expressaram que várias mudanças
ocorreram, destacando-se dentre elas a dificuldade em se envolver e/ou relacionar com outro
parceiro. Em suas reflexões, foi levantado que assumir a soropositividade é uma grande
barreira e diferentemente do homem que opta por esconder da companheira que está doente,
a mulher prefere ficar sozinha do que vir a colocar em risco a vida da pessoa amada.
Parte do grupo de colaboradoras que se encontra em uniões estáveis admitiu que
o relacionamento mudou devido a baixa-estima que a doença traz e que isso, a princípio,
significou um obstáculo na relação, mas que graças ao diálogo aos poucos o casal conseguiu
superar.
Eu percebi o desânimo. Eu não tenho mais aquele ânimo que eu tinha com
meu esposo e isso já afetou muito agente, só que agente senta e conversa e
agora tá mais tranquilo... (Colaboradora C, 35 anos).

E a par de todos esses relatos, direcionamos o grupo para falar como tem sido a
atuação do Estado frente essa demanda. A constituição Federal de 1988 prevê a saúde como
sendo direito do cidadão e dever do estado. Mas será que nossos usuários se sentem
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resguardados, protegidos e amparados por políticas públicas e de cunho social? Por se tratar
de uma problemática cruel, que fragiliza seu público, tem-se uma necessidade ainda maior
de políticas públicas que venham garantir minimamente a qualidade de vida para os
mesmos. Porém, observamos nas respostas das colaboradoras que nem este atendimento
primário tem sido oferecido:

Sinto não, não sinto de verdade verdadeira. Não sinto, sabe
porquê?Porque tudo pra gente parece ser mais difícil. Num sei, se você
não fala que tem a coisa, até na saúde menina, se você falar que é
soropositivo eles fazem cara feia pra você e aí que você não consegue
mesmo (Colaboradora E, 27 anos).

Como fora discutido no decorrer desse trabalho, embora o tema aids estivesse
presente nas mais variadas camadas da sociedade, sendo considerada uma epidemia global,
poucas discussões eram apresentadas. Isso se dava devido a restrição da doença a um
determinado grupo social, os chamados ―grupos de risco‖, que abrangiam homossexuais
masculinos, hemofílicos e/ou consumidores de drogas injetáveis. Com o passar dos anos, a
doença se expandiu no interior de todos os segmentos. Todavia, ela atraiu mais olhares
quando foram diagnosticados os primeiros casos em pessoas nacional, ou até mundialmente
conhecidas, como o caso dos cantores Cazuza, Freddie Mercury e Renato Russo; o ator
Lauro Corona; o cartunista Henfil e o cientista social Heberth de Souza (Betinho).
Até determinada época a doença expressava medo, insegurança, preconceito e
construção de tabus. Assumir a identidade de soropositivo era tornar pública a
homossexualidade e atestar práticas promíscuas.
No Brasil, o debate sobre a doença veio a tona graças a publicidade atribuída a
alguns artistas, em especial o caso do cantor Cazuza. A partir dessa dramática história
vivenciada pelo cantor, a doença atraiu novos olhares e aos poucos grupos restritos se
sensibilizaram e abraçaram a causa, neste momento surgem os primeiros movimentos de
apoio e prevenção aos portadores do vírus da HIV/aids.
Atualmente, existem em todo mundo inúmeras instituições que lutam
incansavelmente para resgatar a dignidade em consonância a garantia dos direitos e a
emancipação desse público. São instituições/organizações não governamentais (ONG‘s) sem
fins lucrativos, que exercem atividades nas mais diversas áreas no intuito de atender todas as
necessidades inerentes a soropositividade, como é o caso do Grupo de Apoio a Prevenção e
aos Portadores do vírus da Aids (GRAPPA)
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O único apoio que eu recebo é daqui (referindo-se ao GRAPPA), porque
aqui eles me tratam muito bem (Entrevistada G, 42 anos).

Todas as colaboradoras foram unânimes ao apontar que não recebem nenhum
apoio no tratamento, exceto pelo GRAPPA, que as recebem com carinho e prestam ajuda em
todas as situações que envolvem o tratamento e cuidados relacionados à aids. Revelam que
os atendimentos prestados pelos serviços de saúde deixam muito a desejar, e afirmam não
ter qualquer conhecimento de políticas ou programas voltados para elas, mulheres
soropositivas.
Quando o Estado demonstra sua ineficácia no atendimento a esses usuários,
instituições como o GRAPPA se tornam a única referência de acolhimento e amparo,
principalmente, em se tratando de pessoas desprovidas de todo e qualquer recursos
financeiros que possam custear as despesas com o tratamento. Na ausência do apoio da
família e dos amigos, tais organizações servem ainda como refúgio e proteção, como
colocou umas das colaboradoras.
Partindo do conhecimento e análise de todos esses dados e relatos, observamos o
quanto a aids fragiliza e vulnerabiliza a mulher, tanto em seu sentido social quanto
emocional. Entender essa realidade é recordar estruturas históricas, em que esta sempre
esteve à margem da sociedade sendo ainda inferiorizada junto ao homem. Seu papel
secundário na história propicia condições de desigualdades em suas relações que contribuem
preponderantemente para o crescimento de mulheres contaminadas pelo HIV. Sentem-se tão
submissas e conformadas com a estrutura posta, recebida por muitas como algo natural, que
acabam perdendo a dimensão de que deveriam se prevenir, resguardando-se de contraírem
inúmeras doenças, dentre elas a aids.
Nossos estudos apontam que as mulheres, por vezes, negam-se a identificar os
riscos do contágio de doenças pela via sexual, dando aqui ênfase à aids, expressa pelas
dificuldades em aderir ao uso de preservativos em suas relações afetivas e sexuais. Nesse
ponto, avaliamos que a aids atinge terrenos ambíguos, que são inconscientemente negados
pelos sujeitos envolvidos, dados os códigos morais e regras sociais impostos a homens e
mulheres desde o nascimento. O cotidiano dessas mulheres implica comportamentos em que
as construções de gênero estão enraizadas. As falas das participantes não revelam respostas
irresponsáveis ao perigo de infecção do HIV/aids, mas antes, demonstra um sistema
codificador, em que mulheres e homens se encontram em posições distintas, principalmente
no que se refere a sexualidade.
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Considerando que o uso de preservativos é a forma mais eficaz de diminuir a
incidência de novos casos de aids, passamos a refletir sobre as dificuldades que essas
mulheres possuem em seu cotidiano em transformar essa informação em ação. Desconstruir
as construções de gênero e sexualidade, perfazendo as relações desiguais de poder entre
homens e mulheres ainda é um desafio indubitável, que requer novas formas de pensar, e
sobretudo, de agir.
Válido enaltecer, que para além de dados científicos sobre a aids, é necessário
espaços para discussão sobre esses dilemas sociais e culturais, no sentido de ressignificar
valores e crenças a cerca dos papéis de homens e mulheres, principalmente das suas
identidades no campo da sexualidade. Conforme aponta Zampieri (2004), ―é preciso um
profundo exercício intelectual de assimilação e contextualização histórica e política, visando
uma real mudança de atitude diante das práticas sexuais e diante da vida‖. As representações
sociais de gênero refletem a herança de uma sociedade sexista e que vigia os
comportamentos sexuais, principalmente das mulheres, sendo esta colocada sempre em
status abaixo do homem. Infelizmente, as práticas comumente reproduzidas pelo arcabouço
histórico, tendem a desfavorecer as mulheres em suas relações sexuais, tornando-as
vulneráveis ao contágio da aids e outras doenças sexualmente transmissíveis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho apresentou enquanto objetivo central a análise do processo de
feminização da aids nos usuários atendidos pelo Grupo de Apoio à Prevenção e aos
Portadores de Aids (GRAPPA) no município de Montes Claros/MG. Apesar de
constatarmos que nesse município não se reproduziu a tendência nacional no que se refere a
feminização da doença, consideramos oportuno a concretização desse trabalho, tendo em
vista que o número de mulheres infectadas pelo HIV/aids nesse mesmo município sempre
fora relativamente alto, sendo comprovado na relação H:M, que nunca ultrapassou o índice
de 2,87, conforme dados do Ministério da Saúde (2014). Nesse sentido, concluímos que a
feminização da aids é um fenômeno concreto nesse município, não pelo seu crescimento
progressivo no número de mulheres contaminadas, mas sim, pela presença constante e
significativa de mulheres nos registros de casos de aids, observado desde o final da década
de 80.
Tratamos no decorrer de nossos estudos sobre a cruel realidade das mulheres que
foram contaminadas pela aids, objetivando identificar uma série de questões inerentes as
causas para explosão desse fenômeno denominado pelos autores de feminização da aids. Os
objetivos traçados em nosso projeto de pesquisa, fase inicial de nosso trabalho, foram
contemplados com a pesquisa de campo e posterior reflexão dos dados coletados.
Desse modo, delineamos o perfil socioeconômico das infectadas, corelacionando com os estudos já apresentados na literatura, em que a aids vem atingindo os
segmentos mais fragilizados economicamente, e grupos sociais marginalizados socialmente,
neste caso, as mulheres de baixa renda; diagnosticamos quais os principais motivos para o
não uso do preservativo, fato que se encontra intimamente ligado a condição histórica da
mulher de submissão, passividade e inferioridade em relação ao homem, situação
engendrada pelas relações sociais de gênero e sexualidade, em que se observa um
desequilíbrio de poder nas relações entre homens e mulheres, fato que contribui para que
esta se torne um sujeito vulnerável ao HIV/aids, somado a isso, tem-se as condições sociais
permeadas pela falta de informação, recursos financeiros e acesso a educação; identificamos
ainda o sentimento dessas mulheres frente à descoberta da doença, os quais se misturam a
raiva, revolta, tristeza, decepção, frustração, depressão e ausência de perspectivas e de
felicidade na vida; averiguamos também as mudanças que a contaminação trouxe para o
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cotidiano dessas mulheres, e que sem dúvida nenhuma, correspondem desde a adesão de
novos hábitos, quanto à visão que tinham em relação à vida e aos seus parceiros.
Outra questão analisada se referiu à existência de serviços específicos que
beneficiasse esse público, contudo, observarmos uma total carência no atendimento,
especificamente na área de saúde. As mulheres soropositivas que participaram dos grupos
focais enxergam o GRAPPA como a única referência concreta para atendimento de suas
demandas. Alegam a morosidade do SUS, apresentando essa instituição, de cunho
filantrópico, como o lugar em que encontram apoio e refúgio em seus momentos de aflições
e dificuldades, sejam elas relacionadas às condições de sobrevivência ou não.
Com relação as nossas hipóteses, o presente estudo não atestou que o processo
de feminização da aids em Montes Claros se reproduziu em consonância com as tendências
observadas no país. O que constatamos, de fato, é que esse fenômeno nem sequer ocorreu no
município em questão. Apesar de a hipótese inicial ter sido refutada, consideramos que os
estudos apresentados assumiram ainda maior relevância, ao apontar que nesse município o
número de mulheres infectadas sempre fora relativamente alto, assumindo grande
representatividade nos grupos de infectados. Não houve crescimento progressivo ao longo
dos anos, mas sim, uma presença constante e significativa de mulheres infectadas, o que
torna a problemática tão preocupante quanto o exposto inicialmente.
Quanto à segunda hipótese, os estudos atestaram que existe, na visão das
mulheres soropositivas, uma carência de políticas públicas específicas para elas. As mesmas
relatam que o GRAPPA é a única instituição que fornece atendimento digno, sendo este o
principal órgão a que recorrem nos momentos de necessidade e complicações que envolvem
o tratamento da aids.
Identificamos por meio de nossa investigação, questões importantes a despeito
do processo de feminização da aids. Entre elas podemos destacar as razões para o
crescimento tão significativo de mulheres contaminadas. Esse aumento tem justificativas
pautadas na própria construção histórica da mulher, em que está se encontra subordinada ao
homem, em uma relação marcada pela hierarquia, poder e desigualdades. Desse modo,
quando tratamos sobre o tema ―prevenção‖, observamos o quanto as relações sociais de
gênero e sexualidade interferem nesse processo. Trata-se de relações em que a figura
masculina assume o papel de dominador, inclusive no que tange as relações sexuais.
Aderir ao uso de preservativos em relações nas quais as mulheres são submissas
e tendem a aceitar as vontades do homem é um desafio. Tais fatores aliados as precárias
condições de vida e de acesso aos meios de informações e principalmente de educação
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intensificam as atitudes de não-prevenção nas relações sexuais com os parceiros. O diálogo
sobre os cuidados para com a saúde da mulher são praticamente anulados nessas relações.
Essa realidade se caracteriza pelas relações observadas desde os primórdios, nas quais as
mulheres ocupam um lugar secundário em todas as esferas da sociedade, sendo
menosprezadas e excluídas.
Ao descobrirem que foram contaminadas pelos seus parceiros, essas mulheres se
deparam com um momento de tormento e tensão em suas vidas. São tomadas pelo
arrependimento, raiva, revolta, desapontamento, frustração, dentre uma série de outros
sentimentos que as fazem sofrer diante da doença. Desiludidas por seus parceiros tendem a
abandonar as expectativas de assumirem novos relacionamentos. Nesse ponto, identificamos
os danos que a aids pode causar, não só aos aspectos físicos da pessoa, mas principalmente
na subjetividade do sujeito. Por vezes, os traumas subjetivos podem ser muito mais nocivos
à saúde do soropositivo, do que quaisquer outros problemas físicos.
Concluímos que inúmeros são os desafios a serem superados no que se refere ao
processo de feminização da aids. Trabalhar com esse específico grupo requer um estudo
profundo sobre as relações interpessoais entre homem e mulher, compreendendo ainda essas
relações dentro de um contexto sociocultural pautado na historicidade e totalidade dos fatos.
Ao final desse trabalho tendemos a analisar esse processo com um olhar muito
mais crítico e amplo. Trata-se de um problema de saúde pública, mas que envolve uma série
de fatores ligados a subjetividade dos indivíduos, perpassando por construções ideológicas
nas quais as mulheres são estigmatizadas em vários sentidos, inclusive e principalmente no
que se refere à discussão de métodos preventivos junto à relação sexual.
Portanto, não se trata apenas de uma problemática inerente à saúde, mas de uma
questão social que merece relevância e ações que venham desfazer construções históricas
embasadas no preconceito e discriminação. As diferenças de sexo não podem se configurar
justificativas para as desigualdades entre homem e mulher.
Posto isso, faz-se necessário a desconstrução de ideologias que tendem a
menosprezar e inferiorizar a mulher. Esta é uma sujeita detentora de plenos direitos, e suas
características biológicas ainda que distintas das dos homens, não podem lhes causar motivo
de exclusão no interior da sociedade.
Quando tais assuntos são reportados para a realidade das mulheres soropositivas,
tudo tende a se agravar. Nessa perspectiva, nossa defesa se encontra em prol dessa minoria,
que luta diariamente para sobreviver em meio uma sociedade preconceituosa, superando os
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desafios de serem ―mulheres‖ em um contexto machista, e mais, de carregarem consigo o
vírus da aids, uma doença que ainda não tem cura.
Muito mais que vítimas da aids, não menosprezando aos agravos que essa
enfermidade provoca, essas mulheres são vítimas de uma sociedade que tende a impor
desigualdades com base nas diferenças entre os sexos. Para lidarmos no combate desse
processo explosivo da feminização da aids, precisamos sim, investir em medidas de
prevenção, mas aliado a isso, investir em ações que desmitifiquem estruturas históricas e
ideológicas em que a mulher não tem direito nem voz.
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APÊNDICE A:

TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR
Eu, MARIA DA LUZ ALVES FERREIRA, responsável pela orientação da dissertação de
mestrado da aluna Luciana Pimenta Borges, a qual pertence ao curso de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Social da Universidade Estadual de Montes Claros, venho por meio deste,
me comprometer a utilizar todos os dados coletados para o trabalho intitulado ―RELAÇÕES
DE GÊNERO E SEXUALIDADE: UM ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE
FEMINIZAÇÃO DA AIDS”. Bem como, manter sob sigilo a identificação dos sujeitos,
cujas informações terei acesso, respeitando assim, os preceitos éticos e legais exigidos pela
Resolução n 196/96, do Ministério da Saúde.
Atenciosamente,
___________________________________
MARIA DA LUZ ALVES FERREIRA
Montes Claros, 02 de fevereiro de 2016
Ciência orientanda:
_________________________________
LUCIANA PIMENTA BORGES
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APÊNDICE B:

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidada como voluntária a participar da pesquisa: ―Relações de gênero e
sexualidade: um estudo sobre o processo de feminização da Aids‖. Após ser esclarecida,
receber informações e aceitar fazer parte do estudo, solicitamos que assine este documento
em duas vias, uma via será sua e a outra da pesquisadora, ressaltando que você tem todo
direito a não querer participar deste estudo.
Esta pesquisa tem como objetivos: analisar o processo da feminização da aids em usuárias
atendidas pelo Grupo de Apoio e Prevenção aos Portadores da Aids - GRAPPA, no
município de Montes Claros/MG; traçar o perfil socioeconômico das mulheres
contaminadas; diagnosticar quais os motivos que as levaram a não prevenção; identificar o
sentimento dessas mulheres frente à descoberta da contaminação do vírus HIV por
intermédio de seus respectivos esposos, parceiros e/ou companheiros; averiguar quais os
rebatimentos da vida social dessas mulheres após a contaminação, diagnosticando quais
políticas públicas atendem esta demanda.
Você não terá o seu nome revelado e me comprometo para que todos os dados fornecidos
para esta pesquisa, sejam trabalhados de forma a proteger a sua identidade, assegurando que
não sofrerá qualquer tipo de discriminação e/ou ocorrerá algum tipo de risco em decorrência
da mesma. Lhe será garantido liberdade de deixar de participar da pesquisa sem qualquer
prejuízo a si mesmo, em qualquer tempo. A pesquisa será realizada com recursos da própria
pesquisadora. Observando que você não terá despesas pessoais ou receberá qualquer forma
de pagamento por sua participação nesta pesquisa. Ao final da pesquisa você poderá receber
a devolutiva sobre os dados coletados e a qualquer momento, durante a realização da
mesma, poderá ter acesso ao profissional responsável para esclarecer dúvidas ou obter
maiores informações, inclusive sobre os seus dados coletados.Os dados fornecidos por você
durante a pesquisa serão utilizados pela pesquisadora apenas na elaboração deste trabalho de
dissertação, relatório e artigo científico decorrente deste.
Esclareço que seu consentimento para participar desta pesquisa é uma pré-condição bioética
para a execução de qualquer estudo envolvendo seres humanos, sob qualquer forma e
dimensão, em consonância com a resolução196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
Declaro ter sido suficientemente informada a respeito das informações que li ou que foram
lidas para mim, discuti com a pesquisadora Luciana Pimenta Borges, sobre a minha decisão
em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados.Concordo voluntariamente em participar deste estudo e
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento.Recebi uma cópia deste termo de
consentimento.
Montes Claros, _________/___________/____________
_______________________________________
Participante da Pesquisa
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido
deste usuária.
____________________________________________
Luciana Pimenta Borges - Pesquisadora
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Pesquisa integrante do Trabalho de Dissertação:
RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE: UM ESTUDO SOBRE O PROCESSO
DE FEMINIZAÇÃO DA AIDS
Mestranda: Luciana Pimenta Borges

- QUESTIONÁRIO (Usuária) –

DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

1. Nome: _________________________________________________________________
2. Idade: _____ anos
3. Estado Civil:
( ) solteira
( ) divorciada
( ) casada
( ) união estável
4. Filhos:
( ) sim
( ) não
Se sim, quantos: _______ filhos
5. Dependentes:
( ) sim
( ) não
Se sim, quantos:
6. Escolaridade: ___________________________
7. Trabalha:
( ) sim
( ) não
8. Profissão: ______________________________
9. Renda pessoal: R$ ___________
10. Renda familiar: R$ _________
11. Religião: _____________________________
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12. Grupo familiar:
( ) de 1 a 3 pessoas
( ) de 3 a 5 pessoas
( ) de 5 a 10 pessoas
( ) acima de 10 pessoas
13. Moradia:
( ) própria
( ) alugada
( ) financiada
( ) cedida
( ) outros
14. Segunda portadora na família
( ) Sim
( ) Não
15. Procedência
( ) Meio urbano
( ) Meio rural

DADOS CLÍNICOS

1. Condição clínica
( ) Infectada pelo HIV
( ) Com AIDS
2. Tratamento
( ) Anti-retroviral
( ) Outros
( ) Nenhum
3. Acompanhamento multiprofissional
( ) Sim
( ) Não
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Pesquisa integrante do Trabalho de Dissertação:
RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE: UM ESTUDO SOBRE O PROCESSO
DE FEMINIZAÇÃO DA AIDS
Mestranda: Luciana Pimenta Borges

- GRUPO FOCAL (Usuária) –
Questões norteadoras
 Como foi a descoberta da doença/diagnóstico?
 O que você sentiu ao receber o diagnóstico do vírus?
 Qual foi a via de transmissão da doença?
 Há quanto tempo convive com o vírus?
 Quais os indícios que a levou a não prevenção?
 Em suas relações sexuais, o uso do preservativo era uma prática comum? Por quê?
 Você conhece a pessoa que a contaminou?
 Quais sentimentos lhe passaram sobre a pessoa que lhe contaminou?
 Você mantém algum vinculo com a pessoa que a contaminou? Qual? Por quê?
 O que mudou em sua vida após a descoberta da contaminação?

