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RESUMO 
 
O artigo consiste numa reflexão acerca da incorporação da 
dimensão da transversalidade de gênero no Plano Nacional de 
Enfretamento da Epidemia de aids3 e outras DST. Aqui são 
apresentadas considerações que explicitam que nesta 
elaboração, não se encontra nem elogio ao modelo preventivo 
adotado no país, nem crítica que desconsidere as tais avanços, 
mas um olhar problematizador para esta política de prevenção 
e suas (re)significações. 

 
Palavras-chave: Aids. Transversalidade de Gênero. Política 
Pública. 

 
ABSTRACT 
 
This article is a reflection on the incorporation of the dimension 
of gender mainstreaming in coping National Plan of the aids 
Epidemic and other STDs. Here are considerations that make 
explicit that this preparation, is not not praise the preventive 
model adopted in the country, nor disregard the criticism that 
such advances, but one look at this problem-prevention policy 
and its (re) meanings. 
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I- Introdução 

 
 

O propósito deste artigo já anuncia e defende um posicionamento: que no tempo 

presente é possível identificar nas estratégias políticas de enfretamento à aids e outras DST 

a inclusão da transversalidade de gênero como resposta política do Estado brasileiro para a 

superação das desigualdades de gênero no âmbito do SUS (PELUCIO, 2009). 

Desse modo, nossa questão central é apresentar elementos que deflagram estes 

argumentos e indicar aspectos que estão consubstanciados na perspectiva de que, se por 

um lado, já existe a legalidade da transversalidade de gênero no Plano de Enfrentamento da 

Epidemia de aids e outras DST no Brasil, por outro, é notório a assimetria que existe entre o 

que se propõe e as reais intenções que se objetiva alcançar.  

Neste sentindo, o horizonte e a direção que nos apoiamos para esta produção, é que 

na dinâmica da aids se faz presente construções sociais que buscaram/buscam marginalizar 

praticas sexuais classificadas como dissidentes para assim buscar legitimar o exercício da 

sexualidade dentro da lógica (hetero)normativa, onde sempre deve haver a linearidade entre 

sexo/ desejo/ gênero.   

Considerando o exposto, este exercício irá se estabelecer em três momentos: no 

primeiro apresentamos elementos que deflagram sobre como a aids foi recebida na/pela 

sociedade brasileira. No segundo, exploramos como os mecanismos políticos de dominação 

tem reforçado o discurso moral da aids. E, por fim, nosso interesse é discutir a questão da 

inclusão da transversalidade de gênero a partir do Plano Nacional de Enfrentamento da 

Epidemia de aids e outras DST.  

Neste estudo, os procedimentos metodológicos adotados referem-se, 

exclusivamente, a revisão bibliográfica. Devido os limites desta elaboração, o texto não 

tratará de elencar o aprofundamento das questões em destaque, nem tão pouco se propõe 

a esgotar as incitações sobre este assunto, mas registrar os traços de suas imbricações 

para os propósitos acima referidos. 

 
 
II- A construção social da aids: a dimensão da doença que (des)monta saberes 

 
 

A emergência da aids, logo no inicio da década de 1980, no Brasil, gerou complexas 

mudanças sociais que corroboraram na luta por reafirmar o discurso heteronormativo que, 

no final do século XIX, recaiu como modelo para patologizar as sexualidades dissidentes 

(PELUCIO, 2009). A epidemia provocou pânico e medo, mas não só isso permitiu que se 



 

 

 

                  

reforçasse o discurso punitivo aos que experenciaram/experenciam sua sexualidade 

distante dos padrões sexuais normativos. 

Conforme Galvão (2000), nos primeiros anos da década de 1980, a aids foi muitas 

vezes apresentada por médicos e demais autoridades como uma doença que estava 

marcada por um tipo de sexualidade (a homossexual), por uma categoria etária (de jovens) 

e por um gênero (o masculino). Posteriormente entraram em cena os hemofílicos, usuários 

de drogas endovenosas e profissionais do sexo.  

Estes sujeitos passaram a ser vistos pela sociedade médica e pelas demais 

autoridades como os únicos com risco à doença, o que contribuiu para que se 

estabelecesse o pânico moral como aspecto biopolítico, propagando-se, desse modo, uma 

suposta heteronormatividade imune ao HIV/aids. 

Como resultado das profundas desigualdades oriundas da ideia estigmatizante e 

discriminatória de “grupo de risco” e “comportamento de risco”, a propagação do HIV no país 

se revela com múltiplas dimensões, passando por mudanças em seu perfil epidemiológico. 

Logo após seis anos de seu surgimento no Brasil, o HIV trouxe alterações no interior de três 

categorias de transmissão – sexual, sanguínea, e vertical (VILLELA; DINIZ, 1998).  

No Brasil, Guimarães (2001) destaca que a subcategoria que ganhou visibilidade foi 

a sexual. A expansão de casos sob esta via de transmissão contribuiu para descortinar 

tabus e questionar “verdades” científicas, pois a partir deste momento observa-se um 

declínio do número de casos da doença entre homossexuais masculinos e registra-se um 

aumento de casos de homens heterossexuais e mulheres casadas e monogâmicas, entre 

os(as) acometidos(as) com o HIV. Viabilizando, desse modo, o processo de feminização e 

heterossexualização da epidemia (GUIMARÃES, 2001).  

Para Aldana (1992), o processo de feminização da aids se potencializa devido às 

diferenças de gênero que renegou por muito tempo o direito da mulher decidir sobre seu 

próprio corpo. A autora compreende que nem sempre lhe é assegurado o poder de decisão 

na relação conjugal, nem tão pouco lhe é fácil discutir sobre uma prática sexual segura. Isto 

porque o “gênero não é uma simples categoria analítica, ele é como as feministas tem 

argumentado, uma relação de poder” (ALDANA, 1992; p. 23). 

Para Miskolci e Pelúcio (2009) o estabelecimento de relações entre o Estado e a 

sociedade civil, reproduz mecanismos de poder que buscam vigiar os corpos e sua 

sexualidade para assim coibir os desejos que estejam fora da lógica normativa 

heterossexual, criando, a partir da doença, dispositivos que visam repatologizar as 

sexualidades dissidentes por estas abrirem fissuras no discurso disciplinador do Estado. 

Miskolci e Pelúcio (2009) ao estabelecerem estas ideias vão mais além, e trazem em 

suas elaborações a necessidade de desconstrução da aids como um vírus restrito apenas 



 

 

 

                  

ao biológico (sistemas-orgãos). Os autores percebem o HIV/aids também como uma 

construção social que se deu de modo intencional para permitir relações de poder que 

envolvem saberes, Estado e sociedade civil. 

Ou seja, trata-se de uma trama formada por vários discursos e práticas que se 

materializam em poder e saber. O que para Foucault (1978) é um dispositivo que raramente 

proíbe ou nega, antes controla e produz “verdades” sintetizadas no controle dos corpos 

perversos tomados como ameaçadores da ordem social. 

No entanto, observamos que a compreensão inicial sobre a epidemia tornou-se 

insustentável, uma vez que a presença dos novos sujeitos que vivem com aids desestabiliza 

as imagens preconcebidas e as práticas sexuais estigmatizadas desmontando, assim, 

“verdades” científicas. 

Conforme assinala Liberman (2000), a doença se confirma como uma questão de 

saúde pública e a realidade mostra mais uma alteração na categoria de exposição à doença: 

o processo de feminização e envelhecimento da aids.  

O avanço da doença entre pessoas idosas é indicativo não apenas das dificuldades 

em oferecer respostas institucionais adequadas para o enfrentamento da doença neste 

grupo etário, como também remete à questões que envolvem a identidade de gênero que 

determinam os papeis sociais ideais para homens e mulheres de acordo com idade que 

possuem (SILVA, 2006). 

O fato é que, em decorrência do avanço tecnológico e algumas alterações sociais 

ocorridas em nossa sociedade como, por exemplo, a redução da natalidade, o surgimento 

de estimulantes sexuais, o aumento da expectativa de vida entre outros, mas não só a partir 

deles, tem favorecido para que as pessoas em qualquer idade continuem com vida sexual 

(NERI; CACHIONI, 1999). 

Assim, tanto os homens velhos quanto às mulheres velhas passam a reelaborar seus 

posicionamentos e a (re)experienciar sua sexualidade na velhice. No entanto, não podemos 

afirmar que as mudanças ocorridas nas ultimas décadas desmontaram a propagação de 

estereótipos do(a) idoso(a) como sujeitos assexuados(as).  

A representação naturalizada de uma suposta ausência de desejo sexual entre as 

mulheres idosas é uma produção marcada pelo gênero, que vem sendo tencionado pelos 

“Estudos de Gênero pós-estruturalistas ao discutirem as relações de poder implicadas nas 

relações e a capilaridade e transitoriedade desse poder” (ALVARENGA; MEYER, 2012; p. 

260). 

Captar essa realidade, todavia, é ir além do que aparentemente está apresentado de 

forma empírica. Por isso, portanto, é pertinente a fomentação de estudos que busquem 

analisar como os discursos moralizantes sobre a sexualidade fomentaram a constituição do 



 

 

 

                  

HIV/aids, no Brasil, como uma doença  que possui dispositivos que visa renegociar padrões 

normativos em prol do estabelecimento de comportamentos sexuais pautados na 

reprodução e na ordem sexual ocidental burguesa vigente. 

Dada a complexidade que envolve a temática, e considerando o objetivo desta 

produção destaco que é preciso ir além nas estratégias políticas de prevenção, e para tanto 

é necessário contemplar a dimensão social da aids.  

 
 

III- aids: um dispositivo que estabelece relações de poder 

 
 

A partir da emergência da aids, é possível identificar a propagação de discursos 

sobre a sexualidade, como não visto em outras épocas. No entanto, cabe considerarmos 

que com as mudanças sociais que surgiram a partir da aids, ganha visibilidade os discursos 

sobre o comportamento sexual de sujeitos desviantes, leia-se dos indivíduos que possuem 

práticas sexuais distantes dos padrões normativos – considerados ameaçadores ao status 

quo – onde coube/cabe ao Estado vigiar, controlar, higienizar e coibir com o interesse de 

reforçar a lógica heteronormativa e à manutenção dos valores e da moralidade responsáveis 

por toda uma ordem social.  

Diante dessa realidade, não tardou para que todos aqueles que possuíssem 

relacionamento sexual e/ou amoroso com pessoas do mesmo sexo, fossem enquadrados na 

categoria socialmente criada que classificou a doença como “peste gay”. Miskolci (2007) 

declara, “No início da década de 1980, com o surgimento da aids, propostas mais profundas 

e radicais de transformação social perderam apelo diante do problema da epidemia que 

reavivou antigos pânicos sexuais” (MISKOLCI, 2007; p. 108).    

Daí, portanto, se encontram as raízes do pânico sexual, que assistimos nos primeiros 

anos da década de 1980 quando o vírus foi identificado no país, mas que na 

contemporaneidade está sendo (re)criado com dimensões tão poderosas quanto as 

existentes no surgimento da doença. Este fato se constata, uma vez que, embora já seja 

identificada a existência de novos sujeitos que vivem com a doença, ainda é persistente no 

discurso, seja do senso comum, seja das autoridades públicas ou ainda do saber científico e 

midiático, associar a homossexualidade como sinônimo do HIV/aids. Isso se deve ao fato de 

que, “[a aids] foi estudada inicialmente em homossexuais, começou a ser procurada 

insistentemente em homossexuais e, naturalmente, foi encontrada em homossexuais” 

(MISKOLCI; PELUCIO, 2009; p. 132). 



 

 

 

                  

Assim, a aids no Brasil e no mundo colocou em pauta a sexualidade e a necessidade 

de prevenir o desvio sexual, criando no campo do erotismo não-normativo, a constante 

negociação entre o estigma e o desejo. 

Miskolci e Pelúcio (2009) diante do movimento criado pela aids, colocam que: 

 

A compreensão desta forma contemporânea de ordenar, classificar e 
controlar a sexualidade exige retomar o modo como as autoridades de 
saúde pública reagiram à emergência da epidemia de HIV-aids construindo 
a doença como sexualmente transmissível, o que permitiu que – por meio 
de agnósticos e “científicos” – se mantivesse a crença em um antagonismo 
originário entre desejo e a ordem social. Isto se deu pela eleição do 
homoerotismo como grande ameaça, de forma que – por meio de sua 
associação com um vírus mortal – assistimos à criação do maior pânico 
sexual da historia contemporânea (MISKOLCI; PELUCIO, 2009; p. 131).  

 

A maneira como a saúde pública respondeu à doença e somando-se a isto, a 

exiguidade dos dados disponíveis nas agências de saúde pública no início da descoberta da 

aids, no país, fez com que surgisse uma nova identidade social que se pautava não apenas 

nas formas de relacionamento afetivo-sexuais e práticas sexuais promíscuas, mas ia além, e 

chegava aos comportamentos homossexuais, leia-se desviantes. Conforme Ortega (2004), 

daí emerge a figura do “aidético”, uma bioidentidade para quem tinha HIV/aids que, após 

receber um tratamento político, passou a agregar “pessoas vivendo com aids”.  

Para Ortega (2004), na contemporaneidade temos constituído bioidentidades, frutos 

das relações apolíticas entre sujeitos individualizados que se agrupam em torno de questões 

relativas à saúde, performances corporais, doenças específicas como a aids, a longevidade 

entre outros aspectos que compõe a vida em sociedade.  

Logo, as identidades epidemiológicas seriam, no entanto, o dispositivo usado para 

regular comportamentos criando assim, novas subjetividades que surgem a partir do 

discurso sobre a sexualidade vigiada. A cerca do aprisionamento às normas heterossexuais, 

pratica-se a vigilância dos corpos como mecanismos de dominação onde regimes de 

diferentes naturezas se operam e se entrelaçam fortalecendo a mecânica do poder 

disciplinar, cujo objetivo é a fabricação de corpos dóceis moldados dentro da lógica 

heteronormativa. 

A bioidentidade – associada ao estigma e a discriminação em relação às pessoas 

que vivem com o HIV/aids levou a Parker e Aggleton (2001) partir das elaborações 

foucaultianas para buscar compreender sobre qual objetivo estes conceitos são criados, 

assim como rever qual a função social que se concentra sobre os mesmo. 

Para Foucault, o estigma desempenha um papel na produção e reprodução das 

relações de poder e de controle em todos os sistemas sociais. Por esta característica o 



 

 

 

                  

autor acredita que para melhor compreender as questões de estigmatização e 

discriminação, é necessário pensar de maneira mais ampla sobre como os indivíduos e 

grupos vieram a se tornar socialmente excluídos, e sobre as forças que criam e reforçam tal 

exclusão (FOUCAULT, 1978). 

Parker e Aggleton (2001) ao analisar o legado foucaultiano consideram que o filósofo 

Frances, esteve particularmente interessado no que chamou de regimes de poder 

embutidos nos diversos “sistemas de conhecimento e nas formas de controle exercida por 

tais sistemas sobre os corpos individuais, assim como sociais” (PARKER; AGGLETON, 

2001; p. 13). Esta característica da obra foucaultiana foi importante para que os autores, 

chegassem ao entendimento que de fato a estigmatização e a discriminação às pessoas 

que vivem com aids desempenha um papel chave para a criação da desigualdade e 

exclusão social.  

Parker e Aggleton (2001) acrescentam ainda que estes processos – de desigualdade 

e exclusão social – não ocorrem de maneira abstrata, pelo contrário, eles são parte das 

complexas lutas pelo poder. Dito de outra forma, o estigma e a discriminação são 

empregados por atores sociais reais e identificáveis que buscam legitimar seu status de 

dominante dentro da estrutura social existente. Ou seja, são intervenções biopoliticas 

estrategicamente utilizadas nas disputas e na legitimação dos poderes hegemônicos no 

interior das estruturas de desigualdade social existentes, como é o caso das desigualdades 

produzidas nas relações de gênero, classe, raça, geração e orientação sexual entre outras. 

Dessa forma, saberes e práticas se (entre)cruzam sob a ideia de tornar a vivencia 

com aids a prova visível de uma natureza sexual degenerada, desregrada, desviante e por 

que não dizer, anormal. Ao mesmo tempo, esta forma de criar estratégias ou formas de 

“reeducação” sexual, a partir da aids, alimenta a crença de que os sujeitos desviantes 

suscitam pena diante do seu destino que repousa na morte. Isto por que, a vivencia com 

aids se tornou uma via que se mostra estritamente relacionada à temores sociais que 

envolvem a incerteza da vida, onde são materializados nos discursos médicos, midiáticos, 

educativos, e nas produções culturais o estabelecimento de hierarquias e classificações 

sociais que se pautam em definir um prazo de vida, com dias contados, para os viventes 

com aids. 

Diante do exposto posso inferir colocando que nesses 33 anos de aids, a doença 

permitiu o surgimento do que Miskolci e Pelúcio (2009), inspirados em Néstor Perlongher, 

denominou de “dispositivo da aids”. Para Foucault (1978) o dispositivo é, 

 

um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 



 

 

 

                  

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
morais, filantrópicas (FOUCAULT, 1978; p.244). 
 

 
 Ou seja, o dispositivo é uma trama que se materializa em discursos, sabres, práticas 

e poderes que buscam raramente proibir e negar, mas visam controlar e produzir “verdades” 

que compilam subjetividades, consolidando, assim, a função de perpetuar leis, regras, 

normas e valores inscritos no social. Para a aids, seria a forma de dar dimensão as 

subjetividades classificadas como ameaçadoras, desviantes da norma socialmente aceita. 

 Mas, se neste terreno, onde novos sujeitos ajudam a construir o “mosaico” da aids, 

por quê temos ainda nas ações de combate à doença a dificuldade em pôr em prática as 

estratégias políticas que subvertem a ideia estigmatizante da aids como “peste gay”? A 

resposta para esta pergunta exige uma introdução detida em um estudo mais profundo, mas 

devido às limitações desta produção, propomos uma reflexão sobre esta questão a partir do 

texto “A prevenção do desvio: o dispositivo da aids e repatologização das sexualidades 

dissidentes” (2009), nesta obra os autores argumentam que “enfrentar „verdades‟ instituídas 

é sempre um desafio e, como tal, dificilmente suportável se feito de maneira individualizada” 

(MISKOLCI; PELUCIO, 2009; p. 132). Em outras palavras, se faz presente na ordem sexual 

um estado de abjeção e repugnância às formas de viver o desejo que desmontam a 

linearidade sexo/ desejo/ gênero, o que por vezes constitui a manutenção da 

heteronormatividade, onde as políticas públicas de prevenção – mesmo que sem 

intencionalidade – vivem o paradoxo da “higienização” das relações homossexuais através 

de um reinvestimento no controle de gênero em relação aos corpos e às subjetividades. 

 

 

IV- Desejo, saúde e aids: um percurso que necessita ser (re)pensado nas estratégias 

políticas de combate à doença 

 

Nas políticas de combate à aids, o discurso médico parece considerar os 
órgãos e os corpos como coisas perfeitamente reguláveis. No entanto, 
enfrenta uma incontornável resistência: o desejo (MISKOLCI; PELUCIO, 
2009; p. 141). 

 

 
As políticas públicas podem ser definidas como respostas do Estado a problemas 

que emergem na sociedade. São consolidadas em conjuntos de diretrizes, medidas e 

procedimentos que explicitam o posicionamento político do Estado e de certos segmentos 

sociais frente a problemas que são considerados de interesse público (TEIXEIRA, 1997). 



 

 

 

                  

No entanto, essas estratégias governamentais também são mecanismo de controle 

social, em graus diversos, a partir da gramática moralizante largamente difundida pelo saber 

científico, mas não só a partir dele, que se estabelecem sobre as relações de poder que são 

operadas na sociedade (FOUCAULT, 1987). 

Dada a sua complexidade e as armadilhas que as políticas públicas possuem, para 

problematizar sobre esse e o outro viés que se fixa sob estas ações estatais, neste 

momento buscamos coser estes vieses a partir de reflexões mais plurais, mas não antes 

sem um passo atrás. É necessário revelar os avanços e a forma como eles se constituíram 

e marcaram, nas ultimas duas décadas, o combate à aids no Brasil. 

Assim, começamos destacando que no contexto brasileiro, ao longo dos vinte e seis 

anos de consolidação do Sistema Único de Saúde, a dimensão de gênero tem sido 

incorporada nas políticas públicas do setor de diversas maneiras. Para ilustrar os diferentes 

modos como essa incorporação se estabelece, apresentamos em linhas gerais uma política 

específica que consideramos importante no cenário atual do SUS e que é pertinente a esta 

elaboração: a política de DST e aids, com destaque para o Plano Nacional de 

Enfrentamento da Epidemia de aids e outras DST (BRASIL, 2007). 

Neste sentido, importa salientar que o marco da introdução da dimensão de gênero 

na política de saúde do país foi o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM). Lançado em 1983, a partir da confluência de forças dos movimentos de mulheres 

e sanitarista, o PAISM ampliou a concepção até então hegemônica de “saúde da mulher”, 

restrita à atenção ao pré-natal e ao parto, construindo uma proposta de atenção à saúde 

que tomasse as mulheres na sua condição de cidadãs, portadoras de múltiplas 

necessidades de saúde, às quais o Estado deveria responder (CAMPOS; OLIVEIRA, 2009). 

Desta forma, o Plano de Enfrentamento da Epidemia de aids e outras DST é uma 

construção do Ministério da Saúde, articulado à Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres, Fundo de População das Nações Unidas(UNFPA) e o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) que define uma política intersetorial para o enfrentamento da 

epidemia de aids e a prevenção de DST entre homens e mulheres. Logo, no plano é 

possível observar a contextualização do fenômeno da feminização da epidemia em relação, 

principalmente, às iniquidades de gênero, mas ele também enumera outros fatores que 

podem contribuir para graus de vulnerabilidade distintos entre os diversos segmentos da 

população: raça, etnia, etc. 

No ano de 2009, o referido Plano foi reapresentado à população por meio de um 

consulta pública online. Nessa nova versão, além da revisão de objetivos e metas em nível 

nacional, o Plano trouxe um conjunto de quatro agendas afirmativas referentes a segmentos 



 

 

 

                  

específicos da população feminina: mulheres profissionais do sexo, mulheres transexuais, 

mulheres vivendo com aids e mulheres lésbicas. 

 Feito este exercício, que provocou uma breve incursão sobre a forma como se deu a 

inclusão da transversalidade de gênero no Plano Nacional de Enfrentamento da Epidemia 

de aids e outras DST, nos interessa agora analisar as estratégias biopolíticas da 

governamentalidade contemporânea presente no Plano de combate a aids e outras DST, 

pois assim acreditamos que será possível perceber quais os efeitos reais que ele vem 

(re)produzindo na vida em sociedade. 

Conforme Miskolci e Pelúcio (2009), que partem da análise da pesquisadora 

mexicana Ana Amuchástequi para problematizar o modelo dessas políticas, o que se 

observa é que dar-se ênfase ao enfoque heteronormativo também nas políticas públicas de 

saúde brasileira, negligenciando-se, assim, outras práticas eróticas que não estão 

essencialmente pautadas na reprodução, ereção/penetração, mas em relações sexuais 

capazes de incitar prazer, estimular desejos e tocar os corpos. 

Diante disso, podemos destacar que a inclusão da categoria gênero no Plano 

possibilitou o exercício de aproximação e conhecimento daqueles sujeitos que anteriormente 

eram afastados, segregados ou excluídos das estratégias de enfrentamento da doença. 

Mas, ao aproximar esses sujeitos que até então permaneciam do outro lado da fronteira, ao 

incluí-los neste processo, está-se também fazendo um exercício de torná-los observáveis, 

explicáveis e governáveis. Daí por que ao fenômeno de inclusão cabe um olhar mais atento. 

Onde por vez, é possível colocar que mesmo tendo sido incluso a dimensão de gênero no 

Plano, não é correto afirmar que suas ações desmontam as “verdades” sobre o binarismo 

sexo/gênero e assim sendo, seria um equívoco declarar que esta proposta responde de 

modo efetivo à realidade da doença no país.  

Pelúcio (2009) avança nesta questão e mostra que o alvo preferencial das políticas 

preventivas ainda tem sido os "desviantes", sejam eles(as) travestis, gays, prostitutas ou 

usuários de droga. Como afirma a autora, "em todos os casos, o que se quer regular são as 

práticas sexuais que escapam à proposta do sexo monogâmico, procriativo, heterossexual, 

não comercial, autorizado" (PELUCIO, 2009; p. 34). Entretanto, os corpos escapam às 

tentativas de classificação, de controle e de sujeição. 

Ao mesmo tempo que reconhece o esforço dos(as) profissionais da saúde em 

acompanhar os novos paradigmas das políticas públicas de prevenção, alicerçadas em 

conceitos como "protagonismo político", "educação entre pares" e "prevenção dialogada", a 

autora reconhece, inspirada pelas reflexões de Michel Foucault e pela apropriação que 

Néstor Perlongher faz do conceito foucaultiano de "dispositivo", que essas políticas atuam 

como dispositivos de poder. Ou seja, essas estratégias podem ser relacionadas aquilo que 



 

 

 

                  

Foucault (1979) denominou de “biopolítica da espécie humana”, dito de outra forma, uma 

tecnologia de gerenciamento do risco social que se utiliza de diferentes estratégias para 

manter os corpos dóceis, leia-se governáveis.  

Como lembra a pesquisadora, o público LGBTT‟s não é um problema de saúde 

pública, mas, via aids, acabam sendo tratadas como tal. O que o discurso preventivo parece 

não considerar, continua a autora, é que o problema das travestis, por exemplo, é o estigma 

- e não a aids. Assim, as medidas de prevenção dirigidas a elas não se efetivam porque o 

entorno em que elas vivem permanece o mesmo. O que as coloca em permanente risco não 

é uma doença que pode levar até 10 anos para se manifestar, mas as conseqüências que o 

estigma confere a suas vidas (PELUCIO, 2009, p. 132). 

Entender as políticas públicas de saúde como estratégias da governamentalidade 

contemporânea, pressupõe compreender a articulação existente entre uma série de 

procedimentos, de cálculos e de saberes que permitem desenvolver práticas de 

governamento que apresentam uma intencionalidade política de organização social e de 

gerenciamento da vida da população. Ela permite, portanto, conhecer, calcular e gerenciar 

os riscos a que todos nós estamos submetidos.  

No caso do Plano, este funciona como mecânica de um poder capilarizado que se 

interessa em não permitir fissuras no estado natural das coisas, aqui leia-se, valores 

normativos. 

 
 

 
 
 
V- Considerações finais 
 
 

Importa evidenciar aqui que, as fragilidades identificadas no Plano Nacional de 

Enfrentamento a Epidemia de aids e outras DST‟s podem ser um indicativo de dificuldades 

estruturais estatais frente aos processos políticos de combate a doença no país, mas seus 

reflexos nos faz ir além desta premissa, ou seja, nos permite retroalimentar a ideia de que o 

que se busca com estas iniciativas não é apenas o enfrentamento ao vírus do HIV mas 

também a prevenção, controle, vigilância e combate ao exercício da sexualidade que se 

pauta sob o desejo e, conseguentemente, se desvia da reprodução como objetivo final.  

Esta critica a eficácia do discurso estatal preventivo se estabelece ao passo que 

observamos avanços com a inclusão da categoria gênero no Plano Nacional de 

Enfrentamento a Epidemia da aids e outras DST‟s. Mas, mesmo tendo o referido Plano em 

sua elaboração partido da perspectiva de que a resposta nacional à doença não deve ser 



 

 

 

                  

uniforme no país, que existem diferentes contextos de vulnerabilidade e que a vivência da 

sexualidade impõe novos desafios para a abordagem de promoção da saúde, no que tange 

o combate à doença, identificamos que estas propostas de enfrentamento à aids e outras 

DST da forma que foram e estão sendo pensadas, tem sido insuficiente para garantir ações 

preventivas eficazes para a população, uma vez que aspectos culturais não são de fato 

problematizados. 

Mesmo que se assente em valores preocupados com a diversidade de identidade de 

gênero, percebemos que no modelo de prevenção permanece na ordem das Campanhas, 

Planos e Programas de combate à aids no país, a preocupação no sexo público e desviante, 

leia-se homossexual, e assim deixa escapar do foco preventivo, onde talvez se estabeleça a 

maior via de contaminação, referimo-nos as relações heterossexuais monogâmicas, 

estáveis, privadas e que se estabelecem a partir da reprodução.  

Feitas as observações, cabe indicar que urge a necessidade de se estimular o 

desenvolvimento de uma política de enfrentamento à aids que seja capaz de contemplar a 

análise das normas sociais, culturais e das relações de poder que envolvem saberes, 

Estado e sociedade civil, mas que também reconheça a pluralidade das experiências e 

identidades sexuais sem o estabelecimento de hierarquias classificatórias que buscam 

disciplinar pedagogicamente os desviantes e seus prazeres. 
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