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RESUMO 

Metodologia: Na primeira parte desse trabalho realizou-se um estudo descritivo sobre 

aspectos relacionados a aids e sexualidade com a  população dos profissionais médicos, 

enfermeiros e agentes de saúde das equipes do PSF (programa saúde da família) do 

município de Fortaleza.O instrumento utilizado para a  coleta de dados foi uma adaptação 

do questionário da pesquisa nacional acerca do Comportamento Sexual da População 

Brasileira, elaborado pelo Ministério da Saúde, no ano de 2000. Na segunda fase da 

pesquisa foi feito um estudo qualitativo com a formação de  grupos focais, com esta  

mesma população, abordando temas relacionados à aids e a sexualidade humana. A partir 

de um conjunto de referências para os estudos sobre AIDS (os estudos da Antropologia) e 

levantamentos feitos por estudiosos na área, chegou-se aos seguintes eixos norteadores:  I) 

as práticas sexuais como práticas sociais; II) A construção social das práticas sexuais 

acompanha o dinamismo das culturas e III) as práticas sexuais que são práticas sociais, são 

vividas por sujeitos multidimensionais. Resultados da primeira etapa: a pesquisa apontou 

que a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo e a existência de relações extraconjugais 

foi amplamente rejeitada pelos participantes da pesquisa. Apesar de quase todos haverem 

realizado treinamentos em aids, alguns revelaram que a doença se pode pegar usando 

banheiros públicos, fazendo-se uso da camisinha masculina ou feminina ou usando o 

mesmo talher de pessoas contaminadas. A maioria apontou que os preservativos são 

desagradáveis mas mesmo assim deve-se usá-los para se evitar a aids. Resultados da 

segunda etapa: O estudo nos revelou uma concepção mítica que envolve aspectos 

relacionados à doença colocando-a ,quase sempre, como uma coisa do outro; o preservativo 

por sua vez, adquiriu um status de instrumento de intermediação na relação de poder; 

vislumbrando-se, também, uma concepção de naturalização nas relações interpessoais 



mediadas por essas relações de poder.  Conclusões: Vimos que as opiniões desses 

profissionais, apesar de todo o arsenal de conhecimentos específicos e treinamentos 

impetrados, são atravessadas por uma forte influência biomédica de assepsia dos corpos e 

por um conjunto de vivências e valores que não se diferenciam muito da população com a 

qual atuam, levando-se  a refletir de que modo se está dando suporte a essa dialogicidade 

entre o profissional e a comunidade.  

Palavras-chaves: PSF, aids, sexualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Methodology:  In the first part of this work a research was carried through became fullfilled 

a descriptive study on the population of the medical professionals, nurses and health agents 

who compose the teams of the PSF of the city of Fortaleza. The instrument of collection of 

data were an adaptation of the questionnaire used in the national research concerning the 

Sexual Behavior of the Brazilian Population, carried through for the Health department, in 

the year of 2000.  At as a moment a qualitative study with the accomplishment of focal 

groups was made, with this same population, that approached subjects related to the AIDS 

and sexuality.  After bibliographical survey of the authors who present works of relevance 

related to the subject we arrive at the following axles that had guided our look had been:  I) 

practical sexual as practical the social ones;  Practical II) the social construction of the 

sexual ones follow the dynamism of the cultures and practical III) the sexual ones are lived 

by multidimensionais.Resultados citizens of the first stage:  the research pointed that 

practical sexual between people of the same sex and existence of extramarital relations 

widely it was rejected by the participants of the research.  Although almost all to have 

carried through training in AIDS, some had disclosed that the illness if can catch using 

public bathrooms, becoming use of the masculine or feminine condom in the sexual relation 

or using the same place setting of contaminated people.  The majority pointed that the 

condoms are ackward but exactly thus it must be used to prevent aid. Results of the second 

stage:  The study in it disclosed a conception to them mythical that involves aspects related 

to the illness placing it, almost always, as a thing of the other;  the condom in turn, acquired 

a status of instrument of intermediation in the relation of being able;  glimpsing also a 

naturalization in the interpersonal relations mediated by these relations of being able.  

Conclusions:  It was observed that it has a economic difference partner enters the 



professionals of the team of the PSF thus characterizing a difference of classrooms and sort 

permeado for intrinsic relations of being able.  We saw that the opinions of these 

professionals, although all the armory of specific knowledge and petitioned training, are 

crossed by one strong biomedical influence of asepsis of the bodies, characterized for a set 

of experiences and values that are not differentiated very of the population in general.  

Word-keys:  PSF, AIDS, sexuality. 
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1 INTRODUÇÃO: 

Cenário político relacionado a AIDS: 

No começo da epidemia, a AIDS trouxe à tona uma discussão ampla do ponto de 

vista ético, legal , moral e político, que reacendeu tomadas de decisões e mudanças de 

comportamento nas diferentes comunidades afetadas pela epidemia, definida como a 

“peste gay”, caracterizando mudanças comportamentais fruto do imaginário popular e 

resultante de uma construção coletiva de alheação, racismo e reificação da doença. O 

impacto social produzido pela “peste gay”, que levou a se produzir medidas preventivas 

eficazes, mapeou e isolou a doença em determinadas populações, produzindo medidas 

isoladas naqueles grupos historicamente marginalizados na cultura ocidental, deixando 

de vislumbrar que a doença viria a extrapolar com tal magnitude aqueles grupos 

preconcebidos. Senão vejamos a trajetória política que envolveu a AIDS no Brasil e no 

mundo: no inicio da epidemia da AIDS, o Estado de São Paulo estabeleceu normas e 

padronizações relativas às DST’s, que foram difundidas em todas as unidades básicas de 

saúde. Em virtude do impacto social da doença , porém, essas medidas passaram a ser 

tratadas de forma independente, dando-se maior ênfase à AIDS, sem contar que setores 

da saúde pública começaram a criticar a enorme importância que se estava dando à 

AIDS naquela época, alegando que a doença não respondia aos critérios 

epidemiológicos necessários para a tomada de decisões no plano nacional.  

No Brasil, a deficiência do sistema público de saúde se fez crítica após anos de 

ditadura militar e repressão da sociedade civil (DANIEL, 1991; PARKER, 1994; 

CAMARGO, 1994). Imperava, na época, um certo ceticismo quanto à influência das 

diferentes organizações no processo político nacional. Com o advento da Campanha 

pelas das Diretas Já, o espírito democrático tomou conta do País, impulsionando os 

movimentos ecológicos, como os feministas e o negro, que se intensificaram no 
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Brasil.Todos esses movimentos foram decisivos para a formação de uma nova política 

de controle da AIDS. 

Além da AIDS, outras doenças faziam parte do contexto epidemiológico da 

época, como tuberculose, hanseníase, desnutrição, cólera e dengue; nos canais 

institucionais formais, se pleiteava que a AIDS era uma doença como outra qualquer e 

os poderes públicos da época começaram a convencer a população, em geral, de tal fato. 

Para analisar as influências políticas que envolveram a implementação de 

medidas preventivas e de assistência no Brasil, é importante recordar algumas 

observações feitas pelo antropólogo Richard Parker: 

 

É primordial lembrar que o surgimento da epidemia da 

AIDS no Brasil, entre 1982 e 1984, coincidiu quase que 

totalmente com a evolução de uma crise social, política e 

econômica que tem sido descrita com precisão como 

provavelmente a pior da história brasileira. Os primeiros 

casos de AIDS foram registrados em 1982 e 1983, durante 

os últimos cinco governos militares que administraram o 

país desde o golpe de 1964, e a disseminação contínua  da 

epidemia tem-se desenvolvido como pano de fundo na 

tentativa do país, às vezes tênue , de voltar à democracia. 

Ao mesmo tempo, a crise econômica, associada à imensa 

díivida externa brasileira e à política tanto de empréstimos 

quanto de dependência econômica internacionais, tem 

acentuado os problemas já existentes  na estrutura do 

sistema de saúde pública do país e limitado a capacidade 
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do governo de responder aos problemas colocados por uma 

nova doença epidêmica. Seja lá o que acontecer, a política 

da AIDS no Brasil tem-se desenvolvido em relação a este 

contexto histórico e econômico mais amplo. 

(Parker,1994:38) 

Esse período histórico foi marcado por uma falta de diretrizes básicas no campo 

da saúde, educação e segurança pública, proporcionando, segundo Ventura, (2000:117), 

uma verdadeira falência dos canais institucionais formais, como os partidos políticos e 

sindicatos, em decorrência do ceticismo da população em geral.  

No Brasil, as políticas públicas referentes à AIDS tiveram origem vinculadas 

quase que exclusivamente ao setor saúde, só algum tempo depois, em resposta a uma 

maior participação popular nesse processo, surgiu a sociedade civil organizada1. 

(TEIXEIRA, 1997; VENTURA, 2000; ÁVILA, 2000) 

O Estado de São Paulo foi pioneiro, ao elaborar um programa de prevenção e 

controle à AIDS que serviu de referência para outros estados e posteriormente ao 

próprio Ministério da Saúde. O grupo inicial era formado por infectologistas, 

sanitaristas, especialistas da área de laboratório e da esfera social. Segundo Paulo 

Roberto Teixeira (1997), a Divisão de Hanseologia e Dermatologia Sanitária do 

Instituto de Saúde (DHDS) já vinha trabalhando a elaboração de um serviço de doenças 

sexualmente transmissíveis. Esses serviços já contavam com equipes multidisciplinares 

que lidavam com doenças estigmatizantes, como a hanseníase, que historicamente era 

alvo de preconceitos e discriminações, tanto no âmbito familiar como nas instituições 

de saúde, já que os pacientes não eram aceitos em alguns hospitais públicos e os 

profissionais de saúde se recusavam a atendê-los.  

1 Entende-se por sociedade civil organizada 
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No Hospital São José, Fortaleza-CE, em 1990, se caminhava pelos corredores 

que davam acesso aos quartos dos pacientes com AIDS vendo-se rostos desfigurados 

pela caquexia, pessoas extremamente magras, nas quais se podia distinguir toda a 

ossatura do rosto que lhes parecia cadavérico: olhos fundos, lábios ressecados, cabelos 

finos e escassos, com olhar fixo e sem brilho.Todos gementes deitados em uma cama e 

rodeados de tubos e frascos de soro. Vislumbrava-se, portanto, o prenúncio de uma 

morte anunciada. A concepção higienista, de purificação e desinfecção dos corpos, 

refletia uma necessidade de isolamento e quarentena a que deveriam ser submetidos 

todos os infectados para que não levassem ao risco de contaminar os demais. Os 

infectados iam aos hospitais especializados em doenças transmissíveis, onde havia uma 

série de aparatos tecnológicos com pessoas qualificadas e aptas a atendê-los. Aos 

doentes de AIDS não era dada nenhuma esperança de vida ou tratamento, restando-lhes 

apenas a morte. Essa desapropriação, inclusive do próprio corpo, fazia o doente sujeito 

a qualquer intervenção à sua saúde e privacidade que fosse de interesse público. 

Estavam tão às margens dos demais que seus direitos como cidadãos serem 

desrespeitados até mesmo pelo código de ética que rege as profissões de saúde. Como 

foi identificado na pesquisa, ainda hoje predomina o resquício da obrigatoriedade do 

teste em algumas populações específicas, identificadas como grupos de risco, tais como 

estrangeiros, usuários de drogas e prostitutas.   

Esse estado de exclusão, discriminação e rejeição social produziu luz aos 

movimentos de contestação e luta pelos direitos de inclusão na sociedade, dando origem 

aos chamados novos movimentos sociais.  

As pessoas com AIDS eram recusadas nos hospitais. Era comum ver-se 

alegações de que as instituições de saúde não tratavam pessoas com esse tipo de doença, 

que as seguradoras e planos de saúde não arcavam com o ônus do tratamento e, 
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portanto, as pessoas eram destituídas de um de seus direitos fundamentais, que era o 

direito a assistência à saúde. Portanto, os direitos das pessoas com AIDS não eram os 

mesmos de todas as outras.  

Como observa Ventura (2000:119, apud ACSELRAD, Gilberta): 

 

Nessa primeira fase, tínhamos de dizer que as pessoas 

com HIV/AIDS eram humanas, pois sequer eram 

consideradas à margem da sociedade humana, mas 

completamente excluídas, nenhuma norma codificada 

era tida como adequada para a proteção desses 

“párias”.  

 

Para Ávila (1999:44) 

 

 Estar excluído/a não é estar fora da sociedade, é muito mais 

grave do que isso: é estar dentro dela destituído da participação 

nos bens sociais, sem acesso à riqueza e à proteção comum aos 

cidadãos/ães. 

 

Nesse período, algumas organizações de base popular formadas, fundamentalmente, 

por pessoas portadoras do vírus HIV, familiares e ativistas de áreas diferentes passaram 

a se unir e lutar por seus direitos formando as chamadas ONGs em face da 

desmotivação política das autoridades públicas da época. O trabalho desenvolvido por 

essas entidades deu um grande impulso para as políticas públicas de saúde 

implementadas no País, notadamente nos aspectos relacionados  ao acesso à medicação 
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gratuita, aos direitos do doente de AIDS , às medidas preventivas e de promoção à 

saúde. 

Comumente, as grandes epidemias parecem surgir em grupos específicos, com 

comportamentos peculiares e só algum tempo depois contaminam a população em geral. 

Foi assim que aconteceu com a AIDS; é assim que está acontecendo com a chamada 

Pneumonia asiática, tão temida e fatal que chegou até mesmo a matar o seu próprio 

descobridor. No imaginário popular, a AIDS é uma doença do outro que por algum 

motivo a contraiu, na maioria das vezes punitiva ou por uma fatalidade dessa 

magnitude. 

 Desde 1988, Rosenberg alertava para o fato de que a epidemia da AIDS ocorria em 

vários estádios: como evento biológico, partindo para uma percepção social, daí para 

uma resposta individual e fenômeno coletivo, ambos morais e existenciais. Portanto, 

cada doença é um fenômeno tanto biológico como social. Para Lizea & cols. (1998), a 

AIDS acontecia no contexto das mais íntimas relações pessoais e com ela estávamos 

diante de um problema relacionado às ações privadas que produziam forte impacto 

social. Essas considerações levaram a uma visão multidisciplinar do fenômeno, 

abordando aspectos da Psicologia Social, Sociologia, Antropologia, Economia, étnicos, 

ciências políticas e qualquer outra ciência reconhecida como ciência social. Houve um 

significativo progresso de compreensão do fenômeno associado à epidemia, no que 

tange aos estudos relacionados sobre poder e vulnerabilidade. Passamos do estágio em 

que a principal preocupação era a necessidade de se contar os casos, para uma fase mais 

totalizadora, que envolve outras dimensões relacionadas com a compreensão da doença 

(CÁCERES, 1998 ;PARKER, 2000). 

 

 



O Programa Saúde da Família na prevenção de situações de complexidade: O EXEMPLO DA AIDS 8 

Acerca das primeiras pesquisas sobre AIDS. 

No inicio dos estudos sobre a síndrome HIV/AIDS, houve uma ênfase em 

pesquisas que constatavam comportamentos de risco e programas de intervenção. A 

idéia de risco individual em grande parte das pesquisas centrava-se nas atitudes 

individuais.  

O conjunto de comportamentos de risco individual, aliado a um repertório de 

atos preventivos, foi o eixo de tematizações básico das primeiras produções de saberes 

sobre AIDS. As representações sociais em um segundo momento, passaram a oferecer 

um conjunto de referências para os estudos sobre AIDS (os estudos de Antropologia.). 

Nesse âmbito de reflexões, aproximamo-nos, da pergunta: quais significados culturais 

intersubjetivos modelam e estruturam as possibilidades de respostas comunitárias à 

epidemia de AIDS? Para nos achegar a essa realidade, buscamos inicialmente 

vislumbrar como os profissionais de saúde que compõem o PSF compartilham práticas 

sociais e simbólicas sobre sua sexualidade e, em especial, o que pensam e sentem acerca 

da  AIDS nas situações de complexidade vividas hoje. 

As primeiras produções cientificas, ao alardearem essencialmente a idéia de 

risco individual e grupal, ressentiram-se da falta de um contexto discursivo que 

considerasse a análise cultural e a economia política, a sexualidade e as construções de 

gênero.  Sabe-se que a informação sobre prevenção à AIDS é importante, mas não é 

condição suficiente para uma mudança real e substantiva das realidades que produzem e 

alastram a epidemia da AIDS. Autores como Aggleton (1996), Kippax e Crawford 

(1993); Sweat e Denison (1995) apontam para a necessidade de intervenções estruturais 

e ambientais, objetivando transformar as condições  sociais que estruturam e exacerbam 

a vulnerabilidade ao HIV/AIDS. É evidente que se há de ter, também, no contexto dessa 

intervenção estrutural e ambiental, que comportar as respostas das comunidades a estas 
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ações macrossociais. A idéia de risco, então, seguramente deve ser ampliada de modo a 

alcançar a necessária vinculação sua com a transformação social, visando a modificar as 

condições que produzem as desigualdades, injustiças sociais e pobreza. Nesta linha de 

reflexão, entendem a vulnerabilidade crescente das populações diante da epidemia sob o 

prisma mais geral da modificação das condições de pobreza e injustiça social, os autores 

Altman (1994); Diaz (1996); Paiva (1996); Souza (1994); Parker (1994,1997,2000). 

Como nos assegura Parker (2000): 

 

“Diante dessa perspectiva nova, a atenção à pesquisa foi mudando 

cada vez mais de uma preocupação com freqüências de 

comportamento para a análise cultural de símbolos e significados 

intersubjetivos associados à sexualidade e ao uso de drogas em 

diferentes ambientes sociais e culturais. O foco mudou, portanto, do 

comportamento por si só e em si mesmo para os ambientes culturais 

onde o comportamento acontece e para as regras sociais que o 

organizam. (2000: 70-71)”. 

 

Citando as referencias de Geertz (1983), passou-se a constatar que as categorias 

e modos de funcionar nas práticas sociais com relação à sexualidade não são universais. 

 Ao situar-se a problemática da AIDS junto aos estudos da sexualidade humana, 

necessita-se considerar questões estruturais da ordem da Economia e da Política, como 

também aspectos da Cultura e da Psicologia. Também há ampla diversidade de 

maneiras de os  grupos culturais pensarem questões de sua sexualidade, interagirem e 

organizarem ações em comunidade.  Podemos, então, dizer que a AIDS, por estar 

situada no campo da sexualidade humana, parece exigir de nós uma visão mais 
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complexa, uma vez que aponta várias dimensões, interagindo e ordenando, 

influenciando e modificando ações dos sujeitos.Ao tentar proporcionar mudanças de 

comportamento a partir do acesso às informações adequadas sobre os riscos de infecção 

pelo HIV, observa-se que intervenções nos estudos sobre a epidemia, baseadas, 

exclusivamente, no aspecto informativo e persuasão argumentada, não seriam 

suficientes para a mudança de comportamento que reduziria o risco. O estudo na área da 

prevenção da AIDS nem sempre tem valorado questões culturais formadoras de 

comportamento. Sabe-se que o aspecto informativo na prevenção da AIDS, se condição 

necessária para uma mudança concreta de ações e face desta problemática, reitera-se, 

não é suficiente, todavia, para reverter o quadro atual da epidemia. Estudos realizados 

sobre a migração e risco para a infecção pelo HIV em duas capitais dessa região 

(Teresina e Fortaleza) mostram que menos da metade da população estudada tinha 

conhecimentos adequados sobre a AIDS e que este conhecimento não era maior entre 

aqueles que estavam há mais tempo nessas capitais.(KERR-PONTES et al, 2001a). 

Outro estudo com enfoque qualitativo(KERR-PONTES et al, 2001b) apontou que um 

complexo mosaico composto por crenças, valores e concepções sobre sexualidade 

forma verdadeiros obstáculos à prevenção da  AIDS junto a esta população. Acredita-se, 

portanto, que as estratégias utilizadas no plano de atenção primária ainda estão sendo 

pouco efetivas na redução da vulnerabilidade ao HIV.  Observou-se, outrossim, que ha 

uma natureza intersubjetiva dos significados de um grupo cultural ou comunidade, que 

merece ser examinada em seus contextos de produção particulares.  

As pesquisas apontam, portanto, para a complexidade das resoluções que 

envolvem a prevenção da AIDS. Assim é que se observa a necessidade de discussão e 

um trabalho que envolva gênero e sexualidade em contextos socio econômicos 

concretos e em bases que incluam o imaginário popular, seus valores e os aspectos 
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singulares dos grupos. Nessa perspectiva, faz-se necessário atuar incluindo as redes ou 

teias sociais, que fazem o amálgama de grupos, tendo como alvo a atuação e o diálogo 

com as populações (LINHARES, 1999; VASCONCELOS, 2001). Tenciona-se, para 

chegar a uma ação-reflexão desta amplitude, partir do diagnóstico e atuação dentro do 

próprio sistema de saúde, com as equipes de frente, que contatam mais diretamente com 

os grupos sociais onde as pesquisas revelam maior crescimento da epidemia. 

Observa-se, portanto informando e moldando as discussões sobre sexualidade, 

aspectos da vida dos sujeitos que abordam as dimensões seguintes: demográfica, 

religiosa, moral, sociocultural, política e econômica, entre outras. Os contextos sociais, 

ao produzirem e moldarem relações étnicas, de classe e de gênero, vinculam as 

identidades e práticas sexuais a estes determinantes sociais e culturais. 

 

Redes sociais 

Entende-se como redes sociais estruturas abertas capazes de expandir-se de 

forma ilimitada, integrando novos nós, desde que consigam-se comunicar no âmbito 

dessa da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmo códigos de comunicação, por 

exemplo, valores ou objetivos de desempenho (CASTELLS, 1999). No campo da saúde 

pública, pensa-se que, em um primeiro momento, essas redes locais de prevenção à 

AIDS a serem formadas, imbricadas nas populações vulneráveis da periferia, poderiam 

ser desencadeadas pela própria equipe do PSF, que formaria vínculos sociais locais, 

trabalhando estratégias mais condizentes com o perfil sociocultural destas comunidades 

(SHERER-WAREN, 1993). A descoberta de códigos de comunicação comuns aos 

integrantes da equipe do PSF e à população com a qual atuam serviria de estimulo 

inicial para a formação das redes sociais locais para a prevenção da AIDS. A 

perspectiva de se trabalhar as redes sociais fortalece e legitima as ações a serem 
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empreendidas, redirecionando medidas preventivas verdadeiramente eficazes por 

comportarem os organismos sociais locais e suas visões. Para Marteletto (2001),  “Nas 

redes sociais, há valorização dos elos informais e das relações, em detrimento das 

estruturas hierárquicas. Hoje o trabalho informal em rede é uma forma de organização 

humana presente em nossa vida cotidiana e nos mais diferentes níveis de estruturadas 

instituições modernas”.  

Educação popular: 

Educação popular não é o mesmo que “educação informal”, pois ela busca 

trabalhar pedagogicamente o homem e os grupos envolvidos no processo de 

participação popular, pautadas em formas coletivas de aprendizado e investigação 

promovendo o crescimento da capacidade de análise critica sobre a realidade e o 

aperfeiçoamento das estratégias de luta e enfrentamento (VASCONCELOS,2001). 

Nesse contexto, vê-se que as ações de saúde estão inseridas em um processo 

maior de mudança social que dependem fortemente de dinâmicas políticas, econômicas 

e culturais que acontecem fora dos serviços de saúde. Como assegura Vasconcelos 

(2001,p.15) um elemento fundamental do seu método é o fato de tomar como ponto de 

partida do processo pedagógico o saber anterior das classes populares. 

Pode-se afirmar que o movimento de educação popular em saúde, nos dez anos 

de estruturação da rede popular, tem sido fundamental no sentido de procurar romper a 

tradição autoritária e normatizadora da relação entre os serviços de saúde e a população. 

 Profissionais do PSF 

Para que uma ação dessa natureza ocorra, é necessário conhecer os agentes 

supostamente responsáveis por desencadear essas mudanças e situá-los como sujeitos de 

um processo de reflexão-ação (VASCONCELOS, 2001; THOMAS, 1996). Não se pode 
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ignorar a potência dos sujeitos como agentes de transformação social bem assim sua 

força na reversão de quadros de miséria e sofrimento social. 

As equipes que atualmente parecem ter este perfil – que revela o contato direto e 

contínuo com as populações e que, segundo as pesquisas referidas, se encontram 

atuando com grupos de maior vulnerabilidade frente a AIDS – são as que constituem o 

Programa Saúde da Família (PSF). É importante, para se ter a idéia precisa deste grupo 

sobre o qual incidirá, inicialmente, esta ação pesquisadora, analisar em que contexto e 

sob que condições atuam os profissionais das equipes do PSF, em Fortaleza. 

O programa existe em 4.266 (quatro mil duzentos e sessenta e seis) municípios 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002) no país. Em Fortaleza eram 101(cento e uma) 

equipes. Cada uma era composta por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem e 4-6 (quatro a seis) agentes comunitários de saúde. É responsável por um 

território delimitado, constituído de aproximadamente 600(seiscentas) a 1000(mil) 

famílias com um limite máximo de 4.500(quatro mil e quinhentas) pessoas.2 

Questiona-se se a formação dos profissionais do PSF estaria a dar conta de uma 

visão que incluísse as especificações que a AIDS exige, uma vez que é uma doença cujo 

aspecto preventivo se conecta mais fortemente à problemática dos valores e daquilo que 

se costuma enumerar de singularidade das culturas e grupos humanos. Conta-se, 

portanto, com um contingente de profissionais de considerável relevância para 

desenvolver trabalhos de prevenção junto à sociedade, nos mais diferentes lugares do 

País. Seria importante, contudo, saber como esses profissionais estão lidando com 

questões tais como a AIDS; quais as suas percepções, crenças e valores frente a essa 

temática e como estão se desenvolvendo as atividades de prevenção em nível local, para 

2 Em 2002 o número de unidades do PSF que funcionavam em Fortaleza era de 106( cento e seis) sendo 
que a cobertura populacional estava em torno de apenas 16% da população geral (2.183.612 hab.) a 
segunda mais baixa do Estado, perdendo apenas para Pacajus com 15% de cobertura. Em virtude da  
baixa cobertura, o número de famílias atendidas pelas equipes da Capital se sobrecarregava, chegando a 
abranger cerca de 1.500(mil e quinhentas) famílias em algumas localidades. 
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que se possa, a partir daí, se engendrar ações mediadas pelas redes sociais locais e 

outros constructos para a promoção à saúde e prevenção da AIDS.  

O objeto de estudo em foco compreende o conhecimento das percepções e 

crenças frente à sexualidade humana e AIDS, e, para alcançar esse intento,  abordar-se-á 

o assunto à luz do corpo de  conhecimentos que compõem a educação popular em 

saúde.  

O presente estudo visa, portanto, a encetar uma ação pesquisadora que envolva, 

nesta primeira fase, um aspecto do diagnóstico das equipes do PSF para, a partir desses 

grupos vinculados ao sistema de saúde,e garantir, em um segundo momento, a 

capacitação e formação de redes sociais locais para a promoção à saúde e a prevenção 

da AIDS como estratégia para subsidiar mudanças profundas junto à população e não 

apenas repasse de informações. A relevância desse estudo, do ponto de vista social, se 

ancora no impacto que ele pode originar, fornecendo subsídios para diálogo e mudanças 

na nossa prática diária em saúde coletiva, como também para a formação de redes 

populares locais. É, então, que esta pesquisa-participante pode proporcionar a 

consecução de ações que consideram a complexidade da problemática da AIDS e sua 

necessária abordagem junto às culturas humanas e grupos que possuem seus padrões 

singulares de ação. Na verdade, buscar compreender essas situações de complexidade 

que envolvem a AIDS, significa também complementar a visão desta pesquisadora com 

elementos substanciais para a reorientação das políticas públicas de saúde. Não se pode 

descuidar da importância de contribuições dessa natureza para o repensar da nossa 

prática atual e, com isso, poder cooperar com a formação dos profissionais que irão 

atuar ou atuam nesta área, em especial os integrantes do PSF. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Apreender as significações relacionadas à sexualidade e AIDS junto aos 

profissionais de saúde do PSF para a obtenção de informações necessárias ao 

desencadeamento de redes sociais locais para a promoção de saúde e prevenção das 

AIDS junto às populações carentes da periferia de Fortaleza. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

• Identificar as percepções e as crenças dos profissionais do PSF acerca da 

sexualidade humana.  

• Identificar as percepções e crenças dos profissionais do PSF sobre a AIDS. 

 

3 METODOLOGIA 

 

 Trata-se de um estudo em que foi utilizada a metodologia quantitativa e 

qualitativa, visando-se a apropriação de aspectos do fenômeno com maior 

potencialidade. 

Para Minayo (1994,p.32), as relações entre abordagens qualitativas e quantitativas 

demonstram que:  

 

“as duas metodologias não são incompatíveis e podem ser integradas num 

mesmo projeto”; 
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que uma pesquisa quantitativa pode conduzir o investigador à escolha de um 

problema particular a ser analisado em toda sua complexidade, através de 

métodos e técnicas qualitativas e vice-versa; 

que a investigação qualitativa é a que  melhor se coaduna ao 

reconhecimento de situações particulares, grupos específicos e universos 

simbólicos. 

Do ponto de vista epistemológico: 

“...que todo conhecimento do social (quantitativo ou qualitativo) só é 

possível por recorte, redução e aproximação; 

que toda redução e aproximação não podem perder de vista que o social é 

qualitativo e que o quantitativo é uma das suas formas de expressão; 

que em lugar de se oporem, as abordagens quantitativas e qualitativas têm 

um encontro marcado tanto nas teorias como nos métodos de análise e 

interpretação.” 

 

Optou-se, em um primeiro momento,  por um estudo descritivo que, segundo Tobar 

et al (2001,p.69), procura expor as características de dada população ou determinado 

fenômeno em estudo, não tendo o compromisso de explicar os fenômenos que descreve. 

Para SANTOS (2001, p.26), após a primeira aproximação (pesquisa exploratória), o 

interesse se volta para a  descrição de um fato ou fenômeno.  Em segunda ocasião, foi 

desenvolvida uma pesquisa-participante da qual tomaram parte- pessoas implicadas no 

fenômeno em estudo, acarretando assim uma diminuição da distância entre o 

pesquisador e o pesquisado. 

Em conseqüência do elevado número de obras encontradas, realizou-se uma 

leitura de todos os resumos, selecionando aqueles que apresentavam maior relevância 
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sobre o tema, procurando identificar os principais autores citados. Observou-se que, no 

conjunto dos resumos, temas relacionados às representações sociais dos profissionais de 

saúde referentes à sua própria sexualidade ainda são muito escassos. Assuntos  

vinculados aos aspectos simbólicos que permeiam a vida desses profissionais, no que 

diz respeito à sexualidade e aspectos correlatos, serviram de parâmetro nas discussões 

nesse grupo específico    

Neste levantamento, percebem-se que ,entre os autores mais destacados na área 

de Antropologia Social em estudos sobre AIDS e sexualidade, estavam Richard Parker 

(1991a, 1991b, 1994, 1995, 1996, 1997,2000ª,2000b), Kenneth Rochel de Camargo Jr 

(1994,1995, 1999,2000), Dina Czeresnia (1995a, 1995b), Jane Galvão (1995, 

1996,1997ª,1997b,1999), Maria Andréa Loyola (1994,2003), Dennis Altman (1995), 

Vera Paiva (1998) e Ricardo Ayres (1997) 3. 

 

1 Metodologia  

 Realizou-se um estudo descritivo sobre a população dos profissionais médicos, 

enfermeiros e agentes de saúde que compõem as equipes do PSF do Município de 

Fortaleza, nos meses de setembro e outubro de 2002. Equipes se localizavam em 6 (seis) 

regionais administrativas do Município, possuindo, cada regional, de 5 a 6 unidades de 

saúde, perfazendo um total de 26  cada unidade abrigando de 3 a 5 equipes.  

 Em Fortaleza, havia 109 equipes completas (109 profissionais médicos, 109 

enfermeiros e 545 agentes de saúde). A amostra, no entanto, correspondeu aos critérios 

de devolução de questionários aplicados e preenchidos no tempo estipulado de 1(uma) 

semana após sua distribuição. Responderam o questionário: 17 médicos, que 

3 Com a finalidade de padronizar a apresentação do nome dos autores, optamos por destacar o nome 
completo na primeira citação e, nas seguintes, apenas o sobrenome; com exceção das citações do tipo 
“autor, data”. 
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significaram a 16% do total daqueles que trabalhavam no PSF; 44 enfermeiros, 

perfazendo 40% dos que compunham as equipes; e 11 agentes de saúde, que 

corresponderam a apenas 2% dos 545 agentes envolvidos nas equipes. A menor 

quantidade de agentes de saúde na pesquisa se deveu à demissão em massa, por parte do 

governo municipal, ocorrida em meados de novembro de 2002. A recontratação, cerca 

de 3 meses depois, trouxe para o programa uma maioria de agentes que não tinha 

qualquer experiência na área, quebrando, para atender a interesses políticos locais, o 

pré-requisito de residir nos bairros ou nas suas proximidades de onde trabalham. Optou-

se, portanto, por não continuar aplicando o questionário junto a esses profissionais, em 

razão da falta de vinculo com a equipe e com a comunidade local.  

 Todas as unidades de saúde foram visitadas 2, 3 ou até mesmo 4 vezes, para se 

poder conversar com todos os profissionais. Antes da distribuição dos questionários, era 

realizada uma explicação individual ou coletiva sobre o instrumento e em cada unidade 

era deixada uma urna fechada, em local de fácil acesso, onde os profissionais 

depositavam pessoalmente seus questionários. Todos os questionários aplicados foram 

precedidos de consentimento informado, assinado, e não continham identificação dos 

participantes. 

  O instrumento de coleta de dados foi uma adaptação do questionário utilizado na 

pesquisa nacional acerca do Comportamento Sexual da População Brasileira, realizado 

pelo Ministério da Saúde, no ano de 2000. O instrumento adaptado passou a conter 128 

questões, em sua maioria fechadas, que abordam os seguintes aspectos: caracterização 

sociodemográfica dos participantes; opiniões sobre sexualidade e normas sexuais; 

iniciação sexual; comportamento sexual; conhecimento e prevenção do HIV/AIDS; e 

reprodução e saúde. Para a classificação de raça e cor, foram utilizadas as mesmas 

categorias do IBGE. 
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Muitos participantes, sobretudo os médicos, não responderam o questionário, 

alegando que ele era muito extenso e não dispunham de tempo suficiente; outros 

referiram que as perguntas contidas no mesmo eram indiscretas.  

4 RESULTADOS 

4.1 Demografia 

Observou-se (TABELA 1) que a maioria dos profissionais médicos (85,7%) era do 

sexo masculino, enquanto que quase ¾ dos enfermeiros e a totalidade dos agentes de 

saúde eram do sexo feminino. Igualmente, a maior parte dos médicos tinha mais de 

35(trinta e cinco) anos de idade (64,7%), sendo 35,3 % com idade superior a  

40(quarenta) anos, e mais da metade dos enfermeiros e os agentes situava-se numa faixa 

etária menor de 35(trinta e cinco) anos. Dentre todos os profissionais, as categorias de 

médicos e enfermeiros foram aquelas que  apresentaram pessoas acima de 60(sessenta) 

anos, que já haviam se aposentado de outros trabalhos e optaram por se inserir no PSF. 

 Em sua maioria, os médicos (76,5%) e enfermeiros (72,73%) declararam-se 

casados,enquanto os agentes informaram que eram solteiros (54,6%). As relações 

estáveis foram mais freqüentes entre as mulheres (70,7%) do que entre os homens 

(64,3%). Sobre a duração destas relações, 26,7% têm mais de 5 a 10 anos e 35% mais 

de 10 (dez) anos.  

Comparando com estudo realizado pelo MS (2000), nesse estudo também se 

observou, durante a aplicação do questionário, que não raramente os dados referentes à 

categoria “amarela” eram confundidos com a aparência da cor da pele, enquanto 

pessoas que seriam classificados como pardos, se definiram como amarelos. Durante a 

aplicação do questionário, foi observado apenas um participante de origem asiática. A 

raça branca, declarada pelos participantes da pesquisa, foi maioria entre médicos (56,3 
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%) e enfermeiros (47,7%) enquanto os agentes de saúde se declararam pardos em 

81,8%. 

Sobre o tempo de residência no Município, observou-se que 81,9% dos médicos e 

enfermeiros e 100% dos agentes de saúde eram naturais de Fortaleza ou migrantes há 

mais de 10 anos.  

TABELA 1: Distribuição dos profissionais de saúde do PSF segundo seu perfil socio 

demográfico. Fortaleza, Ceará, 2002.  

  Categoria Profissional 

Idade 
Médico 

N=17 
Enfermeiro 

N=44 
Agente 

N=11 
<30 anos 17,7 20,5 18,2 
30-35 anos 17,7 45,5 36,4 
35-40 anos 29,4 20,5 27,3 
>40 anos 35,3 13,6 18,2 
Estado Civil 
Solteiro 23,5 27,3 54,6 
Casado 76,5 72,7 45,5 
Raça  
Branco 56,3 47,7 18,2 
Pardo 37,5 38,6 81,8 
Preto 0,0 2,3 0,0 
Amarelo 6,3 11,4 0,0 
Migração    

Situação econômica familiar     
Rico  23,5 9,5 0,0 
Remediado  70,6 83,3 63,6 
Pobre  5,9 7,1 36,4 
Total  100,0 100,0 100,0 
 

O perfil econômico revelou que, enquanto quase ¼ dos médicos e 9,5% dos 

enfermeiros se denominaram ricos, nenhum agente de saúde o fez dessa forma. A 

maioria dos profissionais se denominou remediada e mais de 1/3 dos agentes se definiu 

como pobre. 

 

 

Mesmo de residência  41,2 50,0 63,6 
Outro município no Estado 23,5 47,7 36,4 
Outro Estado  35,3 2,3 0,0 
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4.2 Religião 

A religião (TABELA 2) predominante entre os profissionais de saúde era a 

católica, sendo que 50,0% são do sexo masculino e 67,2% são do sexo feminino, no 

entanto, se observa que houve uma migração importante da religião católica para as 

outras religiões, principalmente a protestante e a espírita. Nessa migração religiosa, 

93,1% das mulheres foram criadas na religião católica, mas apenas 67,4% haviam 

permanecido nessa religião. Quanto aos homens, 92,9% foram criados no catolicismo e 

somente 50,0% nela permaneceram. As mulheres atribuíram um elevado grau de 

importância à religião (96,55%) e os homens (57,14%). Os agentes de saúde 

referiram(100%) grande importância à religião, esses profissionais apresentaram um 

maior percentual de protestantes (36,4%). Vale salientar que um percentual importante 

dos médicos (29,4%) referiu que a religião é pouco ou apenas mais ou menos 

importante na sua vida.   
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TABELA 2: Distribuição dos profissionais de saúde do PSF segundo sua 

religiosidade. Fortaleza, Ceará, 2002.  

Situação religiosa do lar.  
 Médico 

N=17 
 Enfermeiro 

N=44 

         
Agente 

         N=11 
Religioso  35,3 52,3 45,5 
Mais ou menos religiosa 64,7 45,5 54,6 
Religião não era importante 0,0 2,3 0,0 
Crença religiosa atual    
Católica Romana  58,8 65,9 63,6 
Protestante  11,8 13,6 36,4 
Espírita  17,7 9,1 0,0 
Afro-brasileira  0,0 2,3 0,0 
Nenhuma  5,9 4,5 0,0 
Outra  5,9 4,5 0,0 
Importância da religião na sua vida    
Muita  70,6 93,1 100,0 
Mais ou menos  17,6 6,8 0,0 
Pouca  11,8 0 0,0 
Com que regularidade você tem freqüentado os serviços religiosos? 
Nunca 17,7 4,6 0,0 
> que 1 vez ao ano 11,8 6,8 9,1 
1-2 vezes ao ano 11,8 15,9 18,2 
1 vez ao mês 11,8 6,8 9,1 
2-3 vezes ao mês 0,0 9,1 9,1 
Quase semanalmente 11,8 13,6 9,1 
1 vez por semana 17,7 25,0 9,1 
várias vezes por semana 17,7 15,9 36,7 
Não responde 0,0 2,3 0,0 
Total 100 100 100 

 

 

4.3  Sócio cultural/formação profissional. 

Este estudo revelou que os médicos apresentavam maior tempo de formação 

profissional com relação aos demais integrantes da equipe: mais de 15 (quinze) anos. Já 

a  maioria dos agentes de saúde e enfermeiros tinha de 5(cinco) a 10(dez) anos de 

formação profissional. 
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GRÁFICO 1  Distribuição por tempo de formação na profissão segundo a categoria 

profissional. Fortaleza, Ceará. 2002. 
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 O gráfico seguinte revela que os agentes de saúde que participaram da pesquisa 

já trabalhavam no PSF há mais de 5(cinco) anos, sendo que a maioria dos médicos, 

apesar de ter maior tempo de formação profissional em sua categoria, contava menos de 

5(cinco) anos no Programa. 
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GRÁFICO 2 Distribuição por tempo de trabalho no PSF segundo a categoria 

profissional. Fortaleza, Ceará. 2002 
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 A maioria (98,5%) já realizou treinamentos na área de Aconselhamento em 

DST/AIDS ministrado para médicos e enfermeiros, sendo realizados outros 

treinamentos para os agentes de saúde. A maioria  dos profissionais revelou haver feito 

mais de um treinamento. 
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GRÁFICO 3 Distribuição por categoria dos profissionais que fizeram treinamento em 

DST/AIDS.Fortaleza.Ceará, 2002. 
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Embora a maioria revelasse haver realizado mais de um treinamento em 

DST/AIDS a tabela seguinte revelou um achado inusitado: o fato de que alguns 

profissionais médicos e enfermeiros apontarem que a AIDS se pode pegar usando 

banheiros públicos (6,3% e 4,7%, respectivamente), fazendo-se uso da camisinha 

masculina (18,8% e 37,2%, respectivamente) ou feminina (12,5% e 34,9%, 

respectivamente) na relação, evitando beber no mesmo copo ou usando o mesmo talher 

de pessoas contaminadas (31,3% e 4,7%, respectivamente).   
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TABELA 3 Distribuição dos profissionais de saúde do PSF acerca de algumas opiniões 

sobre como as pessoas podem pegar o vírus da AIDS. Fortaleza, Ceará, 2003.  

As pessoas podem 
pegar o vírus da AIDS: 

 CONCORDO   DISCORDO  

 Medico                 
N=16 

Enfermeiro              
N=43 

Agente              
N=11 

Medico                  
N=16 

Enfermeiro              
N=43 

 Agente                 
N=11 

Escolhendo 
cuidadosamente o/a 
parceiro/a 

 
31,3 

 
39,5 

 
27,3 

 
68,8 

 
60,5 

 
72,7 

Sendo fiel a um único 
parceiro 

56,3 62,8 36,4 43,8 37,2 63,6 

Usando banheiros 
públicos 

6,3 4,7 18,2 93,8 95,4 81,8 

Usando camisinha na 
relação sexual 

18,8 37,2 27,3 81,3 62,8 72,7 

Usando camisinha 
feminina 

12,5 34,9 18,2 87,5 65,1 81,8 

Tocando em pessoas com 
AIDS 

0,0 2,3 18,2 100 97,7 81,8 

Comendo no mesmo 
prato de pessoas que tem 
AIDS 

6,3 4,7 9,1 93,8 95,4 90,9 

Usando seringa 
descartável 

37,5 41,9 45,5 62,5 58,1 54,6 

Lavando-se depois de 
cada relação sexual 

50 32,6 27,3 50 67,4 72,7 

Retirando o pênis antes 
do final da relação sexual 

56,3 41,9 63,6 43,8 58,1 36,4 

Evitando doar sangue 18,8 18,6 18,2 81,3 81,4 81,8 
Evitando receber sangue 50,0 47,6 36,4 50,0 52,4 63,6 
Compartilhar ou usar 
seringas/agulhas já 
usadas. 

43,8 58,1 63,6 56,3 41,9 36,4 

Evitando piscinas 
coletivas 

25,0 13,9 27,3 75,0 86,1 72,7 

Fazendo sexo oral 68,8 86,1 72,7 31,3 4,0 27,3 
Evitando beber no 
mesmo copo ou usar o 
mesmo talher de pessoas 
com AIDS. 

31,3 4,7 18,2 68,8 90,4  81,8  

Tendo relações apenas 
quando se ama 

3,8 32,6 27,3 56,3    67,4  72,8         

 

Os meios de comunicação de massa são veículos importantes para divulgação de 

matérias relacionadas a diferentes esferas do cotidiano das pessoas, sobretudo assuntos 

pertinentes à saúde e estilos de vida. É através da mídia, notadamente a Tv que se 
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veiculam as principais propagandas de prevenção contra a AIDS. De acordo com esta 

pesquisa, o veículo de comunicação 100% indicado, pois, como mais utilizado pelos 

profissionais de saúde foi a televisão, que atingiu a totalidade nas três categorias; os 

programas televisivos mais assistidos são os jornalísticos, seguidos pelos de variedades. 

No referente ao sexo, as mulheres ouvem mais rádio (93,0%), dando-se preferência aos 

musicais (78,6%), e lêem mais revistas (96,5%). 

 

GRAFICO 4 Proporção dos participantes expostos aos veículos de comunicação 

segundo a categoria profissional. Fortaleza. Ceará, 2002. 
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4.4  Moral 

 Sobre alguns aspectos relacionados à sexualidade, a tabela 4 demonstra que a 

utilização de vídeos eróticos teve pouca aceitação entre os profissionais de saúde. Já o 

ato de masturbar-se foi amplamente aceitável para pessoas do sexo feminino, com 

40,9%, comparando-se com apenas 26,8% das opiniões que concordaram plenamente 

com essa prática para os homens. A prática sexual entre pessoas do mesmo sexo foi 
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amplamente rejeitada entre os profissionais (67,2%). A maioria também discordou 

completamente das relações extraconjugais (89,9%). 

 

TABELA 4: Opiniões dos profissionais de saúde do PSF acerca de algumas opiniões 

sobre sexualidade.Fortaleza, Ceará, 2003.  

Opiniões sobre sexualidade   
Concorda 
completamente 

Discorda 
em parte 

Discorda 
completamente 

Ver vídeos eróticos para excitar-se     15,7  48,6   35,7 
Que os homens se masturbem    26,8  50,7   22,5 
Que as mulheres façam sexo oral (com a 
boca) com seus parceiros   37,1  48,6   14,3 
Que as mulheres tenham relações sexuais                

com mulheres.                                                 4,6  29,2   66,2 
Que as mulheres se masturbem    40,9  36,6   22,5 
Que os homens façam sexo anal (por trás) 
com suas parceiras   14,5  46,4   39,1 
Que os homens façam sexo oral (usando a 
boca) com suas parceiras   30,4  46,4   23,2 
Que os homens tenham relações sexuais com 
homem 4,7  28,4   67,2 
Que um homem casado no papel ou vivendo 
junto ou tendo compromisso com uma mulher 
tenha relações sexuais com outra mulher    0,0  10,1     89,9 
Que as mulheres casadas no papel ou vivendo 
ou tendo compromisso com um homem 
tenham relações sexuais com outro homem  0,0  10,1   89,9 

 

Apesar de todos se posicionarem amplamente contra as relações extraconjugais, a 

tabela 5 mostra que, durante um período de discórdia e rompimento da relação estável, a 

grande maioria das pessoas (60,0%)  do sexo masculino manteve relações sexuais com 

outras pessoas, ao contrário das mulheres, que apresentaram um índice bem menor 

(14,8%). 
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TABELA 5: Distribuição dos profissionais segundo alguns aspectos relacionados as suas 

relações estáveis. Fortaleza, Ceará. 2000. 

Nesses últimos 5 anos houve algum rompimento na relação?     Masculino       Feminino 
Algum desentendimento?Algum distanciamento físico?                  N=10                N=49                                                                                                                        
Sim                                                                                                         40,0             44,9 
Não                                                                                                         60,0             51,0 
Não responde                                                                                            0,0               3,4 
Durante esse período de separação você teve relações sexuais com outras pessoas?  
Sim                                                                                                         60,0             14,8  
Não                                                                                                         20,0             77,8 
Não responde                                                                                          20,0               7,4 
Total                                                                                                      100,0           100,0 

 

A tabela seguinte destaca que (20%) dos agentes de saúde se mostraram insatisfeitos 

com a vida sexual que levavam comparando-se com apenas (8,3%) dos médicos e 

(7,5%) dos enfermeiros, alegando que a melhoria da situação econômica (50%) seria 

fundamental para melhoria da relação, já os médicos e enfermeiros (40,6%) destacaram 

a mudança de rotina como essencial para que isso ocorra. 

TABELA 6: Opinião dos profissionais de saúde acerca da satisfação com a vida sexual que 

levavam. Fortaleza, Ceará. 2000. 

 Você se sente satisfeito (a) com a vida sexual que 
leva? Médico Enfermeiro Agente 
Sim 83,33 72,5 40 
Não 8,33 7,5 20 
Mais ou menos 8,33 20 40 
Total 100 100 100 

 

Sobre as práticas sexuais mais utilizadas pelos participantes da pesquisa, 

observou-se que o sexo vaginal, carícias diversas e sexo oral  foram as mais indicadas. 

O sexo anal foi o menos indicado nessa categoria. Depois do advento da AIDS percebe-

se que o sexo vaginal e anal foram as praticas sexuais mais referidas na categoria do que 

se fazia e se deixou de fazer. 
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GRÁFICO 5: Distribuição da proporção de profissionais do PSF segundo as formas de 

como costumam praticar sexo . Fortaleza, Ceará. 2002 
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GRÁFICO 6: Distribuição da proporção de profissionais do PSF segundo as formas de 

fazer sexo que passou a fazer ou deixou de fazer após o advento da AIDS. Fortaleza, 

Ceará. 2002. 

0
10

20
30

40
50

60
70

80

Sempre fez Fez e aband Fazia e
deixou de

fazer

Nunca fez

Mast. a dois
Sexo vaginal
Sexo anal
Sexo oral

 

Sobre o ato de masturbar-se, 73,2 % discordaram em parte ou completamente 

que os homens se masturbassem e 59,2% que mulheres se masturbasse; 67,2% não 

aceitaram a relação sexual entre homens, discordando completamente; 85,5% discordam 

em parte ou completamente que o homem mantenha relações sexuais anais com sua 
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parceira; 35,7 % discordam completamente em utilizar vídeos eróticos e 48,6 % 

discordam em parte; 69,6% discordam completamente ou em parte que os homens 

façam sexo oral com suas parceiras. 

A tabela 6 aborda algumas situações nas quais os participantes da pesquisa 

expõem sua opinião acerca da obrigatoriedade do teste HIV.  As situações apontadas 

como as mais relevantes foram a realização do teste como requisito pré-nupcial, como 

requisito para todas as gestantes, para doação de sangue e para realização em alguns 

grupos específicos, como prostitutas, usuários de drogas e estrangeiros que pretendem 

entrar no País. Encontrou-se também um elevado índice (43,9%) relativo à população 

em geral. 

 TABELA 7: Distribuição segundo a opinião de amigos e familiares sobre algumas 

afirmativas sobre sexualidade.Fortaleza, Ceará, 2002. 

 
Você acha que o teste da 
AIDS deveria ser obrigatório 
nas situações abaixo? 

Concorda 
completamente 

Concorda em 
parte 
Discorda em parte 

Discorda 
completamente 

Para admissão no emprego  12,5  43,8  43,8 
Antes do casamento  64,7  30,9  4,5 
Antes da internação no hospital  36,4  39,4  24,2 
Para mulheres grávidas  95,7  0,0  4,3 
Para entrar no exército/forças 
armadas  38,8  46,3  14,9 
Para usuários de drogas  75,0  20,6  4,4 
Para estrangeiros entrarem no 
país  58,8  29,4  11,8 
Para prostitutas  76,5  17,7  5,9 
Para todas as pessoas  43,9  37,9  18,2 
Para doar sangue  94,1  2,9  2,9 
 

Segundo a opinião dos profissionais de saúde que participaram da pesquisa, a 

maioria concordou com a idéia de que os preservativos são desagradáveis (TABELA 7), 

mas devem ser usados para evitar a AIDS. Observou-se que a maioria viu a camisinha 

como algo que incomoda, mas, apesar disso, deveriam ser usadas por serem mais 

higiênicas e ajudarem a evitar as doenças. 
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TABELA 8: Opiniões dos profissionais de saúde do PSF sobre o uso da camisinha. 

Fortaleza, Ceará, 2003.  

Sobre as seguintes opiniões acerca 
da  camisinha. 

Concorda 
completamente 

Discorda em 
parte/concorda 
em parte 

Discorda 
completamente 

Camisinhas tiram todo romantismo 
do sexo 
 7,5  44,8   47,8 
Colocar camisinha pode ajudar a 
aumentar o tesão 31,8  45,5   22,8 
Camisinha desperta suspeita sobre o 
comportamento dos (as) parceiros 
(as) 7,7  43,1   49,2 
Camisinha desperta suspeita sobre a 
saúde dos (as) parceiros (as). 7,7  41,5   50,8 
Camisinhas podem tirar o prazer dos 
homens 7,6  47,0   45,5 
Camisinhas não deixam você sentir o 
corpo da outra pessoa 3,0  43,9   53,0 
Camisinhas permitem que você 
aumente o prazer na relação 6,0  59,7   34,3 
A camisinha é cara demais para se 
usar sempre 3,0  19,4   77,6 
Camisinhas são desagradáveis, mas 
deve-se usá-las para evitar a AIDS. 53,8  38,8   7,5 
Camisinhas são mais higiênicas 60,6  30,3   9,1 
Camisinhas são desconfortáveis 
porque apertam o pênis 6,2  43,1   50,8 
Camisinhas podem tirar o prazer das 
mulheres 3,0  40,9   56,0 
Camisinha tira o tesão. 4,6  34,9   60,6 
  

 5  DISCUSSÃO  

 A maioria dos profissionais do PSF, nesta pesquisa, que atuavam na profissão de 

Enfermagem era do sexo feminino, enquanto os médicos eram em sua maioria do sexo 

masculino. A Enfermagem, profissão que tem inegável contingente feminino, sempre 

esteve vinculada, desde seu início, com a imagem da mulher pura, cuidadosa, de 

preceitos morais rígidos, que estende os cuidados desenvolvidos do âmbito doméstico à 

esfera do trabalho (RODRIGUES; 1999). Segundo Stacciarini e colaboradores (1999), a 

representação mais freqüente sobre a Enfermagem nos conteúdos dos sujeitos de sua 
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pesquisa (enfermeiros) foi do enfermeiro como auxiliar de médico. Portanto, a condição 

sociocultural que envolve a mulher e seu caráter histórico de submissão ao homem faz-

se uma prerrogativa importante na representação social da profissão de enfermagem. 

Enquanto ao médico, historicamente, lhe é conferido o poder de soberano, na equipe de 

saúde, aos demais  resta figurar como meros auxiliares do trabalho primeiro. Por ser 

uma profissão cuja maioria é do sexo masculino, também se reflete uma dominância de 

gêneros na esfera profissional, o que origina uma necessidade de fazer-se leituras que 

desvelem o modo como as práticas das equipes do PSF são atravessadas pelas 

construções sociais do sexo e do poder.  

 Os profissionais de saúde dessa pesquisa eram em sua maioria jovens e, entre eles, 

os médicos apresentaram maior número de pessoas contando mais de 40(quarenta) anos 

de idade. Em estudo sobre o Programa Saúde da Família no Estado  (realizado em 

1998), Andrade revelou que a maioria dos médicos tinha mais de 36 (trinta e seis) anos, 

enquanto os enfermeiros tinham menos de 30 (trinta) anos, e que isso poderia decorrer 

do tempo de duração da faculdade e do período de pós-graduação, como residência, 

para os médicos.  

Quanto à categoria raça/cor, os médicos e enfermeiros em sua maioria eram 

brancos; quase todos os agentes de saúde eram pardos. Para Skidmore (1999)  op cit in 

Heringer (2001), apesar do Brasil haver passado por um grande processo de mudanças 

ao longo dos últimos anos, a percepção do País como uma democracia racial é cada vez 

menos consensual e, hoje, diferentes setores da sociedade têm sua agenda política 

marcada pelo debate sobre o racismo como elemento constitutivo de nossa sociedade. 

 Sobre o lugar de origem, a maioria era residente em Fortaleza ou estava há mais de 

dez (10) anos na Cidade. Entre os mais estáveis, figuravam os agentes de saúde, pois 

todos eram naturais do Ceará, ou residiam há mais de dez (10) anos em Fortaleza. 
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Observa-se que,  nesta capital a maioria dos profissionais é natural dessa cidade, não 

havendo fluxo migratório acentuado de outros estados ou cidades próximas.O maior 

índice de migração encontrado, no entanto,  estava entre os médicos, mas, comparando-

se com as áreas rurais abordadas em estudos feitos com equipes do PSF em vários 

municípios do interior do estado do Ceará, exceto Fortaleza (ANDRADE,1998), 

observou-se que a migração é bem menor na Capital. Na cidade de Fortaleza, pois, se 

observou uma estabilidade em trono dos 45% dos médicos e enfermeiros e de todos os 

agentes de saúde. Os agentes configuram a categoria supostamente mais estável entre os 

profissionais, mas é importante observar que, no Município de Fortaleza, os médicos e 

enfermeiros comumente permanecem por mais tempo na mesma unidade de saúde na 

qual ingressaram, entretanto os agentes, apesar de estarem há mais tempo trabalhando 

no Programa e serem naturais e residentes há longa data no Município Fortaleza, na 

maioria das vezes, estão migrando de uma unidade de saúde para outra, em bairros 

distantes de seu lugar de moradia. Essas mudanças ocorrem em conseqüência de fortes 

questões políticas4 e contratos trabalhistas que necessitam de renovações anuais, de 

recontratações e redistribuição desses profissionais, apesar de constituírem sempre o 

mesmo grupo. Verificou-se que essa categoria profissional, em comparação com às 

demais, está mais sujeita às intempéries políticas, econômicas e sociais. Trata-se de um 

grupo de pessoas com menor grau de escolaridade e condições econômicas menos 

favorecidas e que, apesar de tudo, possuí uma atividade remunerada num país onde há 

um exército de desempregados sujeitando-se às adversidades do da maioria dos 

brasileiros.  

4  Segundo relato dos próprios agentes de saúde, muitos deles foram indicados por políticos (vereadores), 
e, sempre que ocorrem eleições ou outros momentos políticos importantes, se espera que ocorram 
mudanças nessa esfera.   
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Sobre o estado civil, os participantes da pesquisa declararam, em sua maioria, 

manter relações estáveis, denominou-se casados ou que levavam uma vida de casados. 

Os solteiros se encontravam com maior freqüência entre os agentes de saúde.                                                                                          

Com relação ao fator econômico, observou-se que o ingresso de médicos e 

enfermeiros no Programa é atraente, haja vista que para os profissionais de nível 

superior se configura um salário diferenciado, se comparado às esferas do setor público 

e ao desgaste do setor privado.  

 Na avaliação sobre a determinação da classe social dos profissionais, alguns 

aspectos levam a que se  refleta. Seria razoável que um médico com um salário nove 

vezes superior ao do agente de saúde se considerasse rico em relação à maioria da 

população brasileira, visto que a discrepância salarial e o custo de vida tornam inviáveis 

que uma pessoa que disponha de apenas dois salários mínimos satisfaça todas as suas 

necessidades com cidadãos em uma sociedade capitalista? Por outro lado, não causaria 

estranheza observar que a maioria dos médicos e enfermeiros se denominou de 

remediados nesse mesmo contexto de instabilidade econômica? Quanto aos agentes de 

saúde, nenhum optou pela categoria de ricos em nossa sociedade, sendo a categoria que 

apresentou maior número de pessoas que se denominaram de pobres.5 

Segundo Silva (2001) em pesquisa realizada com os profissionais médicos e 

enfermeiros do PSF, uma das representações da dimensão negativa revelada por todos 

foi a inexistência de direitos trabalhistas. Isso produz uma série de frustrações nos 

profissionais da equipe do PSF, visto que, apesar de praticarem uma medicina que exige 

saberes múltiplos, dada a diversidade de programas com os quais se trabalha, e também 

dado o fato de a equipe estar se expondo a situações inusitadas nas áreas de risco onde 

5 O vínculo empregatício dos médicos e enfermeiros do PSF de Fortaleza se dá por meio da contratação 
de serviços da COOPSAÚDE (Cooperativa dos Profissionais de Saúde do Ceará). Os agentes de saúde 
também estão vinculados por meio de contratos temporários. A média salarial do médico é de 3.600 reais, 
do enfermeiro é de 1.800 e do agente de saúde é 400 reais. 
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se instalam as unidades do PSF, eles se queixam de não terem o reconhecimento legal 

para o exercício de suas funções. 

Esse quadro de instabilidade do ponto de vista empregatício e de desvalorização 

salarial6que se agrava por conta dos sucessivos episódios de inflação, abuso de poder 

dos políticos locais e inconsistência das políticas públicas de saúde, em especial do PSF, 

para atender aos reclamos da classe popular, interfere na ação cotidiana desses 

profissionais e no desenvolvimento de suas atividades. 

Ora, não há como negar a existência de um conflito de classes dentro da equipe que 

forma o PSF. Os médicos enfermeiros nessa esfera apresentam certa similaridade, têm 

melhores condições de estudo, moradia, salário e a maioria possui planos de saúde. Os 

agentes de saúde, em virtude de suas condições econômicas e sociais, usufruem o 

sistema de saúde no qual trabalham, eles ao mesmo tempo sendo seus trabalhadores 

protagonistas e usuários do SUS. Eles são a representação, na equipe, da face da 

população atendida pelo PSF: pardos, assalariados e moradores da periferia.  

Quanto à religião, o catolicismo é a predominante entre os participantes da pesquisa, 

apesar da forte migração religiosa que se vê, principalmente entre os agentes 

comunitários, para a religião pentecostal. Isso corrobora o fenômeno migratório que 

vem ocorrendo nacionalmente nas distintas classes sociais. O estudo nacional sobre o 

Comportamento Sexual da População Brasileira (MS 1998) revela que 26% da 

população brasileira mudou de religião. Relacionando com as características das 

estratificações socioeconômicas no Brasil, as pessoas de baixa e média escolaridade e 

renda são em sua maioria pentecostais (ALMEIDA, 2001,p 96). Para Parker (1996), as 

classes sociais menos favorecidas lançam mão dessas estratégias simbólicas de 

6 Em 1° de maio de 2002, o valor do salário mínimo é de 200 reais. Fixado em 1° de Abril, o valor 
representa apenas 17,5% do salário mínimo necessário referente ao mês de março (em R$ 1.091,21), para 
cobrir o sustento de uma família com 4 pessoas(dois adultos e duas crianças), de acordo com a estimativa 
do DIEESE, que mensalmente calcula o valor , de acordo com o preceito constitucional e o custo da cesta 
básica. 
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sobrevivência nas sociedades que lhes negam, entre outras coisas, seus direitos 

legítimos e fundamentais de trabalho. A religiosidade popular se reveste de uma forma 

de consolo para a dor, a fome e sofrimento cotidiano. Além do mais, por meio dos 

rituais e crenças populares, o homem se salva de estar “perdido” em meio dessas 

agruras, ao conferir-se, uma certa dignidade humana, recuperando um sentido pessoal e 

vocação pessoal e social à sua vida(PARKER,1996). Então, mais do que servir de 

consolo, a religião serve de identidade. Para Vasconcelos (2001, p 229), não há como 

negar sua influência nos atos de tratar e curar as doenças, mas também no 

enfrentamento do conjunto de determinantes sociais, econômicos e políticos por detrás 

dos problemas que vivem. 

No que diz respeito aos primeiros anos da epidemia no Brasil, tanto a Igreja Católica 

quanto os pentecostais marcaram sua posição quanto à AIDS .Antes de a AIDS ser 

encarada como uma doença, era vista como representando a decadência moral do 

indivíduo (GALVÃO, 1997). A Igreja Católica parece representar uma instituição 

hierárquica e centralizadora de poder que rege as relações sociais tanto entre seus 

seguidores quanto entre estes e os leigos.  

O Brasil, o maior país católico, entrou na rota da diversidade religiosa do mundo 

globalizado. No início do século, quase 100% da população era católica. As culturas 

afro-brasileiras, com a umbanda e o candomblé receberam forte influência dominante 

dos jesuítas, que, juntamente com navegantes portugueses, dominaram o País. No 

entanto, a Igreja Católica é a que mais vem perdendo adeptos nas ultimas duas décadas, 

apesar de ainda constituir-se maioria no país, com 67,4% dos fiéis distribuídos 

equilibradamente entre homens e mulheres, sobretudo nas regiões Norte/Nordeste 

(ALMEIDA, 2001,p 93).  O maior fluxo migratório de fiéis (em torno de 12% da 
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população geral) se dá em direção às correntes “evangélicas” e para o grupo dos sem 

religião que compreende pessoas na faixa etária de  26 a 40 anos. 

 Independentemente, contudo, da crença religiosa, a AIDS sempre esteve 

estreitamente relacionada à idéia de castigo divino resultante de algo punitivo 

decorrente do desgaste moral das relações interpessoais. Em 1985, D.Eugênio Sales, 

Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, abordou a AIDS como castigo divino, no seu 

artigo “O Mal e a covardia dos bons”. A Igreja Católica apresenta forte influência no 

cenário político nacional e suas orientações fazem eco no imaginário das populações. A 

repercussão dos artigos de D.Eugênio serviu para motivar outras reflexões no âmbito 

religioso acerca da epidemia, a própria Igreja católica passando a encabeçar 

movimentos de solidariedade e apoio aos portadores e familiares de pessoas com AIDS. 

Posteriormente, foram a ser criadas as casa de apoio aos doentes de AIDS, bem como 

agrupamentos de voluntários a trabalhos dessa natureza, iniciativa que partiu de várias 

crenças religiosas, como o catolicismo, protestantismo, candomblé e espírita.  

  O PSF, por ser uma área de atuação médica diferenciada, trouxe consigo diversos 

conflitos entre os profissionais. Por tratar-se de situações até então pouco abordadas em 

especialidades médicas, como a atenção à família e a comunidade, além da abordagem 

individual, o conjunto de conflitos instaurado também aparece no próprio modo de 

funcionar em equipe (proposta do PSF), como também na formação dos profissionais, 

que apresentam dificuldades de atender à diversidade de demandas da saúde popular.  

 Não restringindo sua clientela apenas ao corpo doente, senão ao indivíduo sadio, 

de forma integral e não compartimentalizada como já se está acostumado a entender, a 

tese do PSF de promoção da saúde resulta por explicitar toda uma gama de contradições 

postas no tecido social, sobretudo na questão da Medicina privada e pública. 
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 Para Almeida (1999), em estudo realizado em Icapuí-CE, um dos fatores de maior 

limitação  apontados pelos profissionais médicos para trabalhar nessa nova prática de 

saúde é a deficiência na sua formação acadêmica, o que não lhes permite apoderar das 

ferramentas apropriadas voltadas para a perspectiva de uma nova prática médica; já os 

enfermeiros, ao contrário dos médicos, apontaram deficiências relativas aos aspectos 

voltados para a área clínica. Posteriormente, estudo realizado por Pedrosa (2001), em 

Teresina revelou que a maioria dos médicos e enfermeiros que trabalhavam no PSF teve 

uma formação baseada no modelo biomédico e se ressentiam de uma formação voltada 

para esse tipo de abordagem familiar.  Para Pedrosa (2001), esse tipo de formação 

contribuiu também para o entendimento dos profissionais de saúde acerca do PSF como 

um programa voltado para pobres: as comunidades rurais e a população que depende 

dos serviços públicos.  E mais, a própria população assistida também entende dessa 

forma. Essa situação narrada por Pedrosa leva os profissionais médicos a exigirem dos 

colegas  de outras especialidades respeito ético quanto à sua prática, que parece ter 

“menoridade” intelectual e menor prestígio social.  

No começo do século XX, os médicos atendiam ao individuo como um todo, 

tinham autonomia para determinar as condições de trabalho e sua remuneração, a 

habilidade e sensibilidade conseguidas por anos de prática constituíam seus principais 

atributos (NETO; 2000). Com o passar dos anos, a Medicina foi se especializando cada 

vez mais em determinadas partes do corpo; também a consulta passou a ser mediada 

pelos exames e seus instrumentais cada vez mais refinados, o que pareceu desobrigar os 

profissionais ao desenvolvimento de sensibilidade e habilidades nas relações 

interpessoais. A necessidade de formação de um novo profissional médico que resgate 

os valores de sua relativa autonomia, ante as solicitações aviltantes de um mercado 

classista, tem suscitado diversas discussões no que tange à reforma curricular dos cursos 
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de Enfermagem e Medicina, no que concerne também ao modelo biomédico e à forma 

de legitimidade política da dicotômica atenção primária em contextos privados e 

públicos.  

 No presente estudo, a  maioria dos médicos da pesquisa apresentou mais de 

15(quinze) anos de formado, alguns são aposentados, mas optaram pelo Programa como 

forma de continuar exercendo suas funções. Esse aspecto nos revela que a formação 

desses profissionais vem de longa data e provavelmente esteve fundamentada em uma 

formação acadêmica eminentemente biomédica, centrada na doença, não holísticmente 

na pessoa do doente.   

Nas situações de complexidade, como na prevenção da AIDS propriamente dita, 

quase todos os profissionais haviam realizado algum treinamento nesse sentido, no 

entanto, pode-se observar aspectos surpreendentes relacionados aos conhecimentos 

específicos acerca da transmissão da doença. Alguns apontaram que o vírus poderia ser 

transmitido nas mais inusitadas situações, como: por meio do convívio social entre 

pessoas que utilizam piscinas coletivas, compartilham talheres, através do beijo, nos 

banheiros públicos e até mesmo tocando em pessoas com AIDS; que durante a relação 

sexual as pessoas podem pegar o vírus, mesmo usando preservativo masculino ou 

feminino, podendo evitá-lo lavando-se após cada relação e retirando o pênis antes do 

final da relação sexual. Sobre a prática do sexo oral, alguns profissionais discordaram 

que se possa pegar o vírus dessa forma. Na relação afetiva, os participantes, em sua 

maioria, apontaram como importante a escolha cuidadosa do parceiro para evitar a 

contaminação, no entanto a maioria concorda com a idéia de que se pode pegar o vírus 

mesmo sendo fiel a único parceiro, com exceção dos agentes de saúde, cuja grande 

maioria discordou que se possa adquirir o vírus quando se é fiel.  
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Pode-se observar que, apesar da formação profissional e dos treinamentos 

realizados, a pesquisa apontou para aspectos inesperados de concepções da transmissão 

da doença. Esses dados  levam a reflexão acerca da forma como se vem trabalhando 

temas complexos como a AIDS, por exemplo- onde se está falhando? (Tal se pudesse 

dizer!), que aspectos estão sendo considerados ou desconsiderados ao se abordar o 

tema?-  Para  Valla (2003), 

 

“ninguém educa ninguém, nem conscientiza. Tudo se constrói 

juntos. Somos mesmo multiplicadores? Ou apenas cai a ficha? 

Repasso o que sei da mesma forma que aprendi?”.  

 

 Negar as diversas dimensões que envolvem o tema leva  a incorrer no secular erro 

de somente depositar informações no outro, vivenciando a mera ilusão do dever 

cumprido no ato de “multiplicar o conhecimento”. Na verdade, os profissionais de saúde 

não são multiplicadores porque não repassam da mesma forma que aprendem, nos 

repassam de acordo com suas vivências, sua forma de ser e estar no mundo. 

  Na categoria que aborda os meios de comunicação de massa mais utilizados pelos 

os integrantes da pesquisa, observou-se que a televisão é o meio de comunicação mais 

utilizado, perfazendo um total de 100% nas três categorias profissionais. Por ser um 

meio importante de veiculação de notícias, a televisão reflete as representações que a 

população elabora sobre diversos aspectos, tais como a AIDS, questões relacionadas a 

sexualidade e gênero, entre outras.  

Por exemplo, segundo dissertação de mestrado (DANTAS, 1997), sobre O 

masculino na mídia, dos vinte e nove (29) comerciais vinculados à categoria 

competitividade por ele analisados, quinze eram compostos por pessoas do sexo 
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masculino, treze (13) apresentavam homens e mulheres, sendo que os homens 

figuravam como competidores e as mulheres como torcedoras. As mulheres apareciam 

como protagonistas em cenas de competição quando tinham que apresentar a eficiência 

de algum eletrodoméstico, como ferro de engomar ou produtos de limpeza. Já nos 

aspectos relativos ao cuidado com os filhos, cabia à mulher o aspecto relacionado com 

limpeza e alimentação. Aos pais cabia a função de educar moralmente os jovens e 

garantir o seu futuro financeiro: a figura de provedor mantendo-se, neste momento em 

que os papéis adquirem instabilidades e mudam, em alguma medida.  

Sobre propagandas onde se veiculavam imagens de homossexuais, essas 

apresentavam um cunho caricato ou jocoso relacionado a esses personagens.  Alguns 

exemplos são aqui expostos, no sentido de se realizar uma breve reflexão sobre a 

importância da mídia como construtora de subjetividades, influenciadora de 

comportamentos e geradora de uma construção social de conceitos em nossa sociedade. 

Segundo Coimbra (2001), 

 

(...) além de produzir certos modos de existência de vida, de 

estar nas mãos de uns poucos, a mídia funciona organizando 

diversos e diferentes fluxos de acontecimento.  

 

Ao organizar esses “fluxos de acontecimentos”, a mídia hierarquiza e reproduz os 

patamares de classe e acesso a serviços, e também dicotomiza (dizendo o que é próprio 

ao homem fazer e o que da alçada da mulher) o acesso ao poder na própria célula 

familiar.  

Dessa forma, a mídia resulta por influenciar (porque produz também o que diz estar 

a “veicular”) o que a sociedade deve tomar como parâmetro para seu modo de 
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existência no mundo, ditando formas de pensar, sentir e fazer. Para Roso (2000) é 

necessário que haja uma desconstrução da dicotomização imposta pela mídia, 

principalmente no que diz respeito às questões de gênero e da naturalização da 

dominação nessas relações. Já Sabat (2001) aponta para uma pedagogia que opera 

através de uma lista de procedimentos e técnicas voltadas para produzir e reproduzir 

tipos, como maneira de regulação social, no sentido de manter formas de segregação de 

gênero e de sexualidade. 

Os resultados da pesquisa, no que se refere a alguns aspectos ligados à moral 

como a fidelidade conjugal, a grande maioria dos pesquisados posicionou-se contrária a 

qualquer forma de relacionamento extraconjugal, rejeitando, também, amplamente, o 

relacionamento homossexual, tanto masculino quanto feminino. Observou-se, porém, 

que a maioria dos homens teve relações sexuais extraconjugais quando apresentaram 

desentendimentos com suas parceiras fixas, enquanto apenas uma pequena porcentagem 

de mulheres o fez. Aqui se faz visível toda a carga das relações de poder que permeiam 

as relações de gênero na sociedade. Com respeito à satisfação da vida sexual, 

vislumbra-se  a existência de fatores multidimensionais interferindo nas esferas de 

maior intimidade das relações. Os agentes de saúde, por exemplo, avaliaram a questão 

econômica como o ponto de maior desencadeamento dos conflitos nessa esfera, já os 

profissionais médicos e enfermeiros alegaram a monotonia como principal fator 

desencadeante de insatisfação sexual. Tornam-se visíveis, portanto, mudanças no 

comportamento sexual das pessoas em decorrência da diferenciação de classes sociais, 

resultante de várias dimensões -econômicas, afetivas e religiosas, entre outras - 

constantemente interagindo e permeando o cotidiano das pessoas na sua interação com o 

mundo. 
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 Os profissionais de saúde se posicionaram numa situação de idealização do 

universo erótico voltado às práticas convencionais de relação genital heterossexual, 

expurgando as outras formas de relação sexual, rejeitando assim a natureza polimorfa 

do prazer. Com o advento da AIDS porém, houve discreta queda das práticas sexuais 

anais e vaginais, incrementando-se, no entanto, as práticas orais e de masturbação 

mútua. Sob essa óptica se observa um quadro de ambigüidade relacionado a esses 

profissionais e seu modo de abordar assuntos relacionados à sexualidade. 

Segundo a opinião dos profissionais de saúde que participaram da pesquisa, a 

maioria concordou com a noção de que os preservativos eram desagradáveis, mas 

deveriam ser usados para evitar as DST. Observou-se que a maioria viu a camisinha 

como algo que incomodava, mas, apesar disso, deveriam ser utilizadas por serem mais 

higiênicas e ajudarem a evitar as doenças. Observou-se que os profissionais trabalhavam 

na perspectiva cientifica de resguardo do equilíbrio orgânico, mesmo que, para isso, 

tivessem que ir de encontro aos seus desejos mais internos, aceitando dessa forma o que 

para eles parecia desagradável em prol daquilo que consideravam dentro da 

normalidade. Como educadores, pode-se perguntar: em que arena se dará o seu diálogo 

com a comunidade?  

Pode-se perceber que a concepção do modelo biomédico permeia o cotidiano 

desses profissionais na sua relação com a comunidade, no sentido de querer impor aos 

outros aquilo que também lhes é incômodo. Segundo Foucault (1993), isso compreende 

a scientia sexualis onde o discurso médico se reveste de uma aura de neutralidade 

cientifica fortemente associada a uma moral de assepsia, que caminha pelas esferas do 

patológico e pecaminoso. Nesse diálogo com a clientela, orientará uma conduta 

normatizadora que julga ser a ideal para a obtenção de uma vida saudável. Nesse 

discurso, reiterado pelas ciências médicas, pode-se observar um dos princípios 
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postulados por Foucault, de causalidade geral e difusa, onde os desvios adquirem 

conseqüências mortais, visto que o sexo se reveste de perigos ilimitados. 

A conduta dos profissionais de saúde, apesar de todo seu arsenal de conhecimentos 

específicos e treinamentos, é regida por um conjunto de vivências e valores que não se 

diferenciam muito da população em geral. E, frente a essa população carente que 

usufrui do PSF, tentam implementar uma mudança de comportamento, compartilhando 

de alguma forma semelhante todo um universo simbólico. 

No seu trabalho sobre a História da Sexualidade I, Foucault (1993) alerta para a 

chamada scientia sexualis, na qual a confissão é o ponto central da produção de saberes 

sobre o sexo, estabelecendo assim uma relação de poderes onde quem confessa produz 

um discurso sobre si e se expõe àquele que o interpreta à sua maneira. Ele enumera 

algumas estratégias usadas para extorquir a verdade sexual de maneira científica: 

1. Codificação clínica do fazer falar: a confissão é assim inscrita no campo de 

observações científicas; 

2. Postulado da causalidade geral e difusa: qualquer desvio possui conseqüências 

mortais, o sexo apresenta perigos ilimitados. 

3. Principio da latência intrínseca da sexualidade: o sexo é clandestino, sua essência 

é obscura. A coerção da confissão é articulada à prática cientifica, uma legitimando a 

outra; 

4. Interpretação: a verdade era produzida através dos discursos interpretativos da 

confissão; 

5. A “medicalização”: a confissão é transposta do campo do normal ao 

patológico.Os médicos são por excelência os intérpretes da verdade sobre o sexo. 

Nesse aspecto, se pode observar o caráter do ideal regulatório proposto por 

Foucault, em que o sexo não é produto apenas de uma norma, mas é parte de uma 
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prática reguladora que resulta de um poder produtivo à medida que demarca e diferencia 

os corpos que ela controla, sendo que essas normas trabalham de maneira performativa 

para materializar o sexo do corpo a serviço da consolidação do imperativo 

heterossexual. Para Butler, essa materialização requer uma identificação com o 

fantasma normativo do sexo: essa identificação ocorre através de um repúdio que 

produz um domínio de abjeção, um repúdio sem o qual o sujeito não pode emergir 

(BUTLER 156 apud GUACIRA) 

 Isto conduz a reflexão acerca das questões que envolvem a nova família 

brasileira e os outros relacionamentos nos contextos referentes à sexualidade. Até que 

ponto essa rejeição ou tomada de posição estaria atuando como uma idéia determinante 

da conduta sexual que se espera das pessoas, asseverando os padrões respeitáveis de 

vida familiar desenvolvidos no século XIX cerceados por idéias de imoralidade e/ou 

promiscuidade relativas a outros tipos de relacionamento? Foucault (1993), ao definir o 

dispositivo da sexualidade, o relacionou muito estritamente com o que ele considera 

“sociedade disciplinar”: lugar onde se desenvolve uma regulação tanto dos corpos 

individuais como do comportamento da população (o corpo político como um todo). 

Comumente, quando se fala de sexo, se remete à construção da sociedade como 

um produto de venda, relacionado, sobretudo, às relações intermediadas por 

marginalizados como viciados em drogas e profissionais do sexo, tanto masculino como 

feminino, os quais geralmente supõe-se ser o locus de origem e disseminação das 

diversas doenças que assolam as “pessoas de bem”. Foi assim por ocasião da sífilis e da 

AIDS, por exemplo, quando suscitaram levantes contra prostitutas e homossexuais em 

diversos lugares. Para Szterenfeld (apud PAIVA, 1992:193) cobrar pelo sexo que se faz 

não leva necessariamente a um alto risco de transmissão pelo HIV, mas sim o 

comportamento sexual que porventura a pessoa possa vir a adotar. Podemos observar, 
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portanto, formas mutantes de significados para esses grupos específicos, tais como as 

prostitutas, que passaram a ter uma importância singular, na sua capacidade como 

educadoras sexuais, em razão da sua experiência e conhecimentos particulares nessa 

esfera da sexualidade, revelando que as práticas sexuais trazem no seu intimo o 

dinamismo inquestionável e intrínseco das culturas. O que antes resultava numa ameaça 

passou a ser encarado como um aliado na perspectiva de se combater a disseminação do 

vírus da AIDS. Nesse contexto, as prostitutas se fizeram ouvir, articulando-se para lhes 

resgatar auto-estima e os direitos civis e pleiteando, em alguns lugares, a 

regulamentação de profissão- aspecto que parecia e ainda parece estar associado a uma 

anomalia, para a maioria da população. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Como citado na primeira etapa desse trabalho, a luta pela prevenção da AIDS no 

Brasil tem revelado importantes vitórias que aglutinaram anos de lutas comunitárias, 

que envolveram cientistas e sociedade civil, redirecionando parte das políticas públicas 

de saúde. A AIDS não surgiu apenas como uma epidemia que veio assolar as 

populações, mas despertou um amplo espectro de discussões acerca de temas tão 

polêmicos e ao mesmo tempo tão necessários que há muito não se via no cotidiano das 

pessoas. 

 Relativamente às pesquisas que comumente predominavam no inicio da 

epidemia, podia-se observar a grande preocupação com o número de pessoas infectadas, 

com as formas mais arriscadas de se adquirir o vírus, com os chamados grupos de risco 

que deveriam ser controlados para se evitar a eclosão da doença. Foram e são pesquisas 

que tiveram e ainda têm importância, no entanto o próprio desenrolar dos 
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acontecimentos históricos revelam que ainda se tem um largo caminho a percorrer, esse 

perpassa cada pessoa, como sujeitos inseridos em uma cultura particular, permeados por 

múltiplos fatores que regem a vida, inclusive a prática mais privada, a sexual; e que 

essas práticas estão atravessadas peloas relações de poderes arraigadas nas diferentes 

dimensões políticas, religiosas e de cunho moral, entre outros, que estão constantemente 

interagindo.  

Observa-se que praticamente todos os profissionais de saúde tiveram acesso a 

treinamentos relacionados a AIDS mas percebe-se também que, apesar disso, encontra-

se algumas lacunas referentes aos saberes relacionados ao modo de transmissão da 

doença em uma população que supostamente se esperaria que essas dúvidas não 

existissem.  

Em alguns momentos, os dados revelaram uma diferença de classes que se pode 

distinguir em dois blocos: os profissionais de formação superior que atuam nas equipes 

e os profissionais de nível médio, mais especificamente os agentes de saúde, que, 

embora tenham sido poucos, foi o grupo que apresentou maior número de pessoas 

declaradas pardas e que indicaram que o fator econômico apresenta considerável 

influência na sua vida sexual.   

Aspectos como a homofobia e o adultério foram fortemente rejeitados pelos 

pesquisados, apesar de se verificar certa ambigüidade nesses posicionamentos quando 

sujeitos a situações de conflito. Senão vejamos, ao se referirem contra o adultério, os 

integrantes da pesquisa, sobretudo do sexo masculino, revelaram que mantiveram 

relações sexuais com outras pessoas quando houve conflito nas relações estáveis. Isso 

deixa vir à tona a questão do poder e gênero que perpassa as relações interpessoais.  

Quanto ao uso da camisinha, há muito vem sendo cultivado como a melhor forma de 

se prevenir contra a AIDS sendo amplamente divulgado pelos setores de saúde , nos 
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consultórios, palestras e oficinas de combate à epidemia, no entanto, viu-se que esses 

profissionais a consideram como um instrumento desagradável que pode inclusive 

suscitar dúvidas no que diz respeito à  fidelidade conjugal, tocando assim no cerne de 

questões que envolvem elevada complexidade.  

 Enfim, com a primeira parte deste estudo, concluiu-se que é preciso repensar a 

abordagem acerca de assuntos tão complexos relacionados à sexualidade humana; que 

este é um universo constituído por vasta simbologia de fenômenos que incitam à 

reflexão, redirecionando a pesquisadora na compreensão de situações inusitadas que na 

verdade não são tão inusitadas assim, mas ávidas por uma dimensão maior de 

interlocução. E, prosseguindo nesse estudo, optou-se pela realização de uma pesquisa 

qualitativa para apreender algumas percepções e crenças relacionadas à sexualidade e 

AIDS. 
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SEGUNDA PARTE : ESTUDO QUALITATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Programa Saúde da Família na prevenção de situações de complexidade: O EXEMPLO DA AIDS 51 

 

I INTRODUÇÃO: 

A problemática da AIDS tem desafiado estudiosos da Medicina, de outras ciências e 

práticas sociais, no sentido de tentar compreender como informações e medidas 

preventivas em saúde podem enredar-se na leitura de teias simbólicas inscritas em ações 

concretas vividas pelas populações. Quer-se chegar a construir relações dialógicas entre 

saberes científicos e populares de modo a alcançar mudanças comportamentais mais 

profundas, em especial junto aos grupos sociais mais espoliados (CERTEAU, 1984). 

Sabe-se que as informações necessárias à prevenção da AIDS vinculam-se a 

construtos que lidam basicamente com valores, situados na relação consigo mesmo, 

com o Outro e com a vida, em níveis de complexidade pouco imaginados nos primeiros 

estudos sobre a doença. Também se tem condições de supor, atualmente, sobretudo em 

virtude das proporções em que se alastra a AIDS, que se deve mirar o acesso às formas 

intersubjetivas de construção de saberes, sobretudo nos grupos mais empobrecidos. 

Junto a esta necessidade, parece ser importante, também, tentar atuar por meio de redes 

ou teias populares, acessando os canais de produção de saberes e de comunicação entre 

grupos que, ao modo de rizomas, realizam intercâmbios simbólicos significativos. Esta  

proposta de pesquisa, pois, tem como núcleo a tentativa de uma compreensão 

aproximada da produção de saberes sobre AIDS ínsita na relação dos profissionais do 

PSF com a população com a qual atuam, composta, sobretudo, pelos usuários e grupos 

que se conectam ao Programa. Para alcançar esse propósito, a pesquisa procurou 

trabalhar de inicio com os profissionais de saúde médicos e enfermeiros que compõem 

as equipes de saúde do PSF para apropriar-se de alguns aspectos simbólicos que 

envolvem o tema e sua relação com a clientela. 
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II Referencial teórico: 

 A partir de um conjunto de referências para os estudos sobre AIDS( os estudos 

da Antropologia) e levantamentos feitos por estudiosos na área como, Aggleton (1996), 

Kippax e Crawford (1993); Sweat e Denison (1995), Paiva (1996,2000); Souza (1994); 

Geetz (1983), Kenneth Rochel de Camargo Jr (1994, 1995,2000), Dina Czeresnia 

(1995a, 1995b), Jane Galvão (1995, 1996,1997ª,1997b), Maria Andréa Loyola 

(1994,2003) chegou-se aos eixos norteadores da pesquisa que são: 

 

A) As práticas sexuais como práticas sociais e simbólicas. 

 

 O que eu gostaria precisamente de 

mostrar, em relação a tudo que atualmente 

diz respeito à liberação da sexualidade, é 

que o objeto sexualidade é, na realidade, 

um instrumento formado há muito tempo e 

que se constitui como um dispositivo de 

sujeição milenar. Foucault 

 

As práticas sexuais são vividas simbólica e socialmente. 

 

     Embora a prática sexual se desenvolva no mais íntimo das relações, essas são 

socialmente compartilhadas no cotidiano das pessoas, sendo vivenciadas no coletivo, 

lugar que se reveste de um arsenal de significações que compõem o construto da 

cultura, modo de vida e crenças sociais. Seria imprudente não reconhecer as práticas 

sexuais como prática social e, até, se estaría desconhecendo o estádio de 
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desenvolvimento das pesquisas no assunto (DANIEL E PARKER, 1991; VANCE; 

1995), pois limitar-se-ía o horizonte de possibilidades no sentido de promover 

mudanças verdadeiramente coerentes com a realidade em que vivemos.  

 Segundo Parker (2001:135, apud LOURO, Guacira): 

 

“Todos os machos e fêmeas biológicos devem ser submetidos a 

um processo de socialização sexual, no qual noções 

culturalmente específicas de masculinidade e feminilidade são 

modeladas ao longo da vida. É através desse processo de 

socialização sexual que os indivíduos aprendem os desejos, 

sentimentos, papéis e práticas sociais típicos de seus grupos de 

idade ou de status dentro da sociedade, bem como as alternativas 

sexuais que suas culturas lhes possibilitam”. 

 

Esse compartilhar de vivências que podem ocorrer nos mais diferentes contextos 

sociais  apontam para uma reflexão crítica sobre o assunto em questão, produzindo uma 

constante revelação de significados e sentidos com características particulares a cada 

sociedade.  

Tradicionalmente, se abordava a sexualidade com modelos exclusivamente 

biológicos e a idéia de que as práticas sexuais são vividas em uma cultura que as 

informa e onde, nela, são produzidas significações, é relativamente recente. De acordo 

com Vance (1995), as abordagens mais tradicionais presas a uma idéia substancialista 

da sexualidade foram questionadas mais enfaticamente no período que vai de 1920 a 

1990. As correntes de pensamento que mais vigorosamente fizeram a crítica das 

concepções tradicionais, mais adstritas a determinações universais que se reduziam 
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praticamente ao biológico, tomaram suas referências matriciais no pensamento 

construcionista.  

A aceitação do fenômeno da sexualidade como construída socialmente não lhe 

confere a característica de algo imutável, inflexível ou impossível de se lidar; ao 

contrário, abre uma janela em direção ao cerne dos problemas relacionados à 

dificuldade de se fazer uma educação voltada para  mudanças que possam reverter 

quadros sociais de sofrimento, adoecimento e agravos, em direção a contextos 

societários mais felizes. No que diz respeito à prevenção das AIDS, é particularmente 

grave não se perceber e considerar os contextos culturais que determinam modos 

diversos de viver a sexualidade humana – o que significa que deve-se construir 

elementos que possibilitem se vislumbrar sempre as singularidades culturais.  

Para isso, parece fundamental, como se verá na leitura do avanço das discussões 

junto aos movimentos sociais, implodir fronteiras do que é público e do que é privado, 

sem desobrigar o Estado da sua responsabilidade social e reconhecendo a longa 

perspectiva de lutas por cidadania, no contexto em que se está das contradições postas 

por um estádio de mundialização do capital e do neoliberalismo. 

Como se ía construindo, o individuo, pois, não expressa um comportamento 

sexual globalizado, igual e esperado nas diferentes localidades e culturas, pois sua 

conduta frente ao outro está intrinsecamente relacionada à construção social da 

sexualidade.  

O próprio despertar da sexualidade entre homens e mulheres sucede de forma 

diferente nas sociedades ocidentais. Aos rapazes, por exemplo, quase sempre o 

despertar erótico é festejado, visto com bons olhos, refletindo o despertar do jovem para 

o mundo. Já para as jovens, apesar das mudanças sociais, ainda predomina um certo 

receio em torno do despertar erótico feminino. É o que se pode observar a seguir: 
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“(...) o rapaz reivindica suas tendências eróticas porque assume 

alegremente sua virilidade; nele o desejo sexual é agressivo, 

preensivo; ele vê nesse desejo uma afirmação de sua 

subjetividade e de sua transcendência; vangloria-se disso junto 

dos amigos;... Ao contrário, a vida sexual da menina sempre foi 

clandestina; quando seu erotismo se transforma e invade toda a 

carne, o mistério vira angústia: ela suporta a comoção como se 

tratasse de uma doença vergonhosa .(BEAUVOIR; 1980:61) 

 

Essa condição atua regulando a sexualidade do jovem em nossa sociedade, 

permitindo regalias a uns em detrimento da opressão da sexualidade do outro, no caso, 

as jovens. Ora, o chamado erótico no “país do carnaval” leva ao culto do corpo perfeito, 

do sexo livre entre quatro paredes, de práticas sexuais diferentes, no entanto, ao mesmo 

tempo em que se enaltecem essas características do brasileiro, percebe-se uma moral 

institucional permeada de preceitos de origens diversas, que regulamentam a maneira de 

nos conduta e são mecanismos de poder e regulação social.  

Na realidade, os mecanismos de coação na área da sexualidade não parecem ser 

algo extrínseco ao sujeito, como o que se põe sobre o que está marcado e consolidado 

por biologicamente definido, mas algo que o constitui. Como diz Foucault (2002:259): 

 

“No começo o sexo era um dado prévio e a sexualidade 

aparecia como uma espécie de formação ao mesmo tempo 

discursiva e institucional, articulando-se com o sexo, 

redescobrindo-o e, mesmo, o ocultando. Esta era a primeira 
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linha de análise. Mostrei depois o manuscrito a algumas 

pessoas e senti que não era satisfatório. (...) no fundo, será que 

o sexo que parece ser uma instância dotada de leis, coações, a 

partir de que se definem tanto o sexo masculino quanto o 

feminino, não seria, ao contrário algo que poderia ter sido 

produzido pelo dispositivo da sexualidade?  

 

No caso da AIDS, vê-se como há uma derrapagem permanente do que são as 

exigências do indivíduo e do que são as frentes de luta social mais amplas. A idéia de 

sexualidade tem hipertrofiado a dimensão biológica, excluindo a idéia de que a cultura 

informará o modo de vivê-la e senti-la, seu tratamento individual como social. Ainda se 

pode pensar em termos de uma rede de instituições e práticas sociais que funcionam 

como “dispositivos” capazes de configurar os modos de tratamento social ao tema. 

Foucault (2002:244) assim se refere ao que nomeia como dispositivo da sexualidade: 

 

“Através deste termo tento demarcar em primeiro lugar um 

conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões 

regulamentárias, leis, medidas administrativas, enunciados 

científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em 

suma,  o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O 

dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses 

elementos.”            
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O modo de tratamento social da AIDS, portanto, como historicamente vem 

ocorrendo, ainda que com silenciamentos e margens, pode ser revelador de como uma 

compreensão dos papéis sexuais passa a ser buscada nos contextos interativos e muito 

menos no comportamento individual.  

A tentativa de resolução individualista, a reclusão, o isolamento e a 

marginalização, bem como os preconceitos e a discriminação contra pessoas portadoras 

de HIV, agravam a epidemia, na medida em que interferem na percepção individual e 

coletiva do risco, além de contribuir para negar ou retardar cuidados, prevenção e 

tratamento. É a partir de tais quadros de gravidade que os movimentos sociais, 

sobretudo, têm buscado ler quais práticas sexuais são mantidas por quais 

significados e como os espaços públicos, as redes de interação social e os “roteiros” 

(“scripts”) sexuais se compunham e organizavam mediante quais dispositivos. 

Parker (2000: 132) se refere ao assunto nos termos: 

 

“Em muitas das pesquisas recentes sobre a sexualidade e a 

conduta sexual, essa ênfase na organização social das 

interações sexuais, nos contextos nos quais as práticas sexuais 

ocorrem e nas complexas relações entre significados e poder, 

na constituição da experiência sexual, tem levado, então, a um 

novo foco na investigação de variadas culturas sexuais”. 

 

É nesse contexto que se pode pensar que buscar refletir sobre AIDS exige que se 

pense a complexidade dos fenômenos atinentes à sexualidade e as práticas simbólicas 

que a significam.   
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Os sujeitos sociais necessitam dar significado às suas experiências sexuais. 

 

Não existe natureza alguma, apenas efeitos de 

natureza: desnaturalização ou naturalização. 

       Jacques Derrida, Donner lê temps. 

  

A gravidez, por exemplo, evidentemente, é um fenômeno biológico. Ninguém 

vive, porém, uma gravidez sem dar significado a esta experiência. Este processo de dar 

significado às experiências é algo intrínseco aos sujeitos humanos, portanto, a gravidez 

é vivenciada por sujeitos humanos como fenômeno social, além de ser um fenômeno 

biológico (mas, como fenômeno biológico, é fenômeno significante): ele é capaz de 

produzir significações que não são fixas no tecido da cultura. 

As diferenças biológicas são construídas em um contexto de cultura que as 

significa. Esses contextos culturais possuem materialidade e significações dadas 

socialmente, o que implica não haver mudanças no instituído socialmente e que não se 

possa ver no fenômeno, a dialética do indivíduo e seu grupo social.  

Não se podem dissociar os contextos de produção destas significações dadas ao 

sexo. As subjetividades funcionam também produzindo suas significações em conexão 

com as práticas de produção das condições de vida coletiva. Foucault afirma, então, o 

caráter regulatório dessas práticas de significar.    

Para algumas adolescentes de um grupo social, por exemplo, a gravidez pode 

simbolizar sua capacidade, como indivíduo, de conceber uma família e poder geri-la, 

promovendo sua independência frente ao seu grupo social. Para adolescentes de outros 

grupos sociais, a gravidez é um modo de recompor sua auto-imagem, em jovens com 

identidades ameaçadas pelo sofrimento pessoal e social; para alguns, é um rito de 
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passagem da fase adolescente para a fase adulta, com o séqüito de tarefas de trabalho 

que isso ocasiona.  

O climatério, por sua vez, não se dá apenas como um fenômeno biológico de 

cessação da produção de óvulos para a mulher. Essa época da vida pode representar 

para muitas mulheres e para a sociedade em geral um fim de suas possibilidades sexuais 

como mulher, haja vista que a sexualidade feminina sempre esteve atrelada à 

capacidade potencial de poder gerar filhos. A partir, então, do momento em que a 

mulher se vê privada desse potencial, sua capacidade sexual cai no descrédito, o que a 

torna vulnerável a um arsenal de fenômenos, como osteoporose, baforadas de calor, 

ataques de intransigência, entre outros, tornando-se numa caricatura de “mulher 

menopausada”. Para outras mulheres, pode significar uma fase de libertação dos fardos 

produzidos pela menstruação e as constantes preocupações em evitar filhos: pode ser 

uma fase de liberdade e de maturação sexual, que coincide com o início da terceira 

idade. 

 

A crise é sentida de maneira muito menos aguda pelas mulheres 

que não apostaram particularmente na sua feminilidade; as que 

trabalham duramente -em seus lares ou fora deles, acolhem com 

alívio o desaparecimento da servidão menstrual; a camponesa, a 

mulher do operário, que uma nova gravidez ameaça sem cessar, 

sentem-se felizes quando vêem enfim esse risco evitado. 

(BEAUVOIR; 1980:343). 

 

O que para muitas mulheres, pois, pode parecer uma mutilação definitiva, para 

outras adquire contornos moldados na experiência social e individual de cada um. 



O Programa Saúde da Família na prevenção de situações de complexidade: O EXEMPLO DA AIDS 60 

Socialmente não seria coerente aceitar, como uma tragédia, a gravidez na adolescência 

ou a menopausa, menosprezando por conta de um saber supostamente irrefutável, a 

importância desses significados mutantes na vida das pessoas e das culturas.  

Certa feita, durante um consulta médica, uma jovem de aproximadamente vinte e 

cinco anos se queixava de dor, ardor e corrimento vaginal havia três (3) meses. Ao ser 

dado o diagnóstico de uma DST, a jovem, de antemão revelou que provavelmente essa 

doença fora adquirida por causa das uvas, pois o marido era caminhoneiro, passava a 

semana fora de casa, e sempre que viajava retornava com caixas de uvas verdes para 

ela. Então ela perguntou serena: não é por causa das uvas, Dra.? E esta pesquisadora, 

perplexa, depois de alguns, segundos, respondeu: experimente então parar de comer as 

uvas. Naquele momento fora-se sido surpreendentemente questionada por uma situação 

que se achava absurda e ficou-se a indagar sobre o que levava aquela jovem a pensar 

daquela forma tão passiva, colocando uma confiança no Outro de modo tácito, sem 

questionamentos. Como se trabalharia com sentimentos tão arraigados na cultura, 

sentimentos que, em si não eram algo que se poderia dizer serem indesejáveis. 

Competiria a esta autora, portanto, naquele momento, e se perguntava, naquelas 

circunstâncias, aniqüilar o simbolismo que ela estava dando à sua doença? Impelindo-a 

a “parar de comer uvas” parecia sugerir-se que ela buscasse algo que a respondesse em 

outro lugar.  

A esfera dos valores estava a ser tocada nessas situações, percebia-se. 

Certamente por detrás daquilo havia toda uma correlação de fenômenos da qual se 

desconhecia a profundidade e o modo de tocar nos limites do atendimento massivo das 

unidades de saúde. A importância daquele significado para ela naquele momento 

articulava-se a muito de sua vida sexual, certamente. E, de um modo geral, poderia não 
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haver mais encontro das duas: a urgência e a seleção do que dizer e fazer, nesses casos, 

se reveste de uma gravidade que não se tenta reduzir.  

Neste estudo, deve-se explicitar o modo como as pessoas e os grupos conferem 

significações ao vivido na área da sexualidade. Ver-se-á como isso vai determinar o tipo 

de cuidados que terá, que aceitará vivenciar com seu corpo, as posturas que continuará a 

ter e, mesmo, as mudanças que provavelmente irá fazer na área da sexualidade.   

 

Estes significados são construídos socialmente.  

 

   Para obter uma verdade qualquer sobre mim, é 

necessário que eu passe pelo outro.O outro é 

indispensável à minha existência, tal como, aliás, 

ao conhecimento que eu tenho de mim.  

Sartre, L’Existentialisme est un 

Humanisme 

 

O individuo não cria sozinho os significados dados aos fenômenos biológicos 

que vivem. Eles estão inscritos em uma cultura na qual interagem, compartilhando com 

os demais suas experiências de vida, significando tudo o que os envolve, numap perene 

criação e recriação do seu mundo. 

  

“Desse ponto de vista, a experiência subjetiva da vida sexual é 

compreendida, literalmente, como sendo um produto dos 

símbolos e significados intersubjetivos associados com a 
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sexualidade em meios sociais e culturais diferentes.” 

(PARKER, 2000). 

 

 Aqui se reitera novamente a incoerência de se entender a sexualidade humana 

como algo natural, eminentemente biológico, estritamente relacionado aos instintos ou a 

pulsões, desvinculado dos aspectos que interagem no ambiente socia;l, por exemplo, a 

cultura particular do seu povo, sua situação financeira dentro dessa sociedade, os 

preceitos religiosos que o influenciam e suas crenças. Não se pode negar que existem 

redes de influências com as quais esses indivíduos interagem e que assumem uma 

importância vital no seu cotidiano, culminando por produzir todo um arsenal de 

significações simbólicas que regem suas vidas. Uma visão redutora do sujeito, porém, 

tem levado a Ciência Médica a funcionar apartada das reflexões que deveriam levar a se 

considerar a multidimensionalidade dos sujeitos e os contextos em que vivem como 

determinantes importantes que vão ser constituidoras do modo como a dimensão 

biológica é vivida. Gagnon e Simon (1973) referem-se ao assunto nestes termos: 

 

 (...) “nesse sentido, é menos importante entender o 

comportamento individual do que entender o contexto das 

interações que são, necessariamente, sociais e que envolvem 

negociações complexas entre indivíduos. 

 

 Os significados coletivos, por sua vez, são passiveis de modificações por parte 

dos sujeitos, pois também são um produto deles e estão sujeitos a mudanças na sua 

estrutura, visto não se tratar de algo absoluto, rígido.  
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O sentido, pois, relacionado à sexualidade e às praticas sexuais são 

culturalmente variados, embora possa ser corrente o fato de que as práticas sexuais são 

algo dado pela “natureza”. É dentro de uma concepção de “natural” que se inscreve 

muito do que é preconceito, discriminação e marginalização. Nessa construção social 

das práticas sexuais, por exemplo, no caso da AIDS, há forte concepção que tende a 

considerar somente como normais ou legítimas as práticas genitais heterossexuais. Para 

Parker (1991), as outras práticas comumente adquirem uma conotação negativa, entre 

elas o sexo anal, o sexo oral e as relações homossexuais.  

O aspecto da discriminação resulta por invadir o universo erótico das pessoas, 

podendo tornar-se mais excitante pelo seu caráter social de proibição. Portanto, a 

compreensão de que esses valores estão presentes na sociedade orientam para um 

enfrentamento mais coerente da epidemia. 

Aceitar a experiência subjetiva da vida sexual humana pode resultar, portanto, 

para muitos, em um grande problema a ser abordado no caso da AIDS. O modelo 

histórico patriarcal, no Brasil, por exemplo, exacerbou o arbitrário das situações 

educacionais a que sempre se estive submetido. A consideração desses aspectos 

resultaria em propostas mais condizentes com as necessidades de ultrapassagens na 

realidade cultural. 

  

B) A construção social das práticas sexuais possui conteúdos que acompanham o 

dinamismo das culturas. 

 

O dinamismo das mudanças sociais mostra a interferência e a inter-relação de 

variadas dimensões do ser humano. Na medida em que vão surgindo transformações 

sociais, pois, os sujeitos vão dando forma nova, mutante a esses significados sobre a 
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vida e a sexualidade. As questões econômicas, religiosas, culturais, entre outras, vão 

interferindo substancialmente na forma de agir das pessoas, na sua relação com o outro 

e com o mundo. 

Os conteúdos dados às interpretações do mundo vivido modificam-se. A 

utilização dos instrumentos de prevenção das AIDS , que são aspectos de práticas 

sexuais, logo funcionam como uma prática social que vai produzir modificações na vida 

sexual dos grupos onde se situam esses sujeitos.  

O uso do preservativo masculino era utilizado há alguns anos como um 

instrumento de evitação de filhos, sendo amplamente sugerido à mulher como a 

alternativa ao planejamento familiar. Com o advento da AIDS, ele reapareceu em cena 

como um dos instrumentos mais importantes na prevenção da epidemia, sendo 

amplamente divulgado nos meios de comunicação de massa, passando a ser discutido 

nas escolas, universidades e nas mais diferentes esferas da sociedade. Usar a camisinha 

passou a ser fundamental na vida sexual das pessoas: homossexuais, heterossexuais, 

promíscuos ou não ,foi e continua sendo um tema polêmico de discussões entre a Igreja, 

os cientistas e ativistas sociais. A fixação e a necessidade imperiosa do uso do 

preservativo parece estar levando, todavia, a uma abordagem reducionista da 

problemática em foco.  

No contexto onde se dão as relações sexuais, o preservativo aparece, pois, como 

instrumento mediador que se relaciona com o poder na relação: ele passa a ser alvo de 

negociação na relação entre os parceiros sexuais. A mulher, que historicamente sempre 

foi passiva nos jogos de sedução da relação sexual (embora isso venha mudando de um 

modo vertiginoso), passa a protagonizar o controle da natalidade e, agora, do 

preservativo, mesmo masculino, conforme se pôde constatar nesta pesquisa. Isso 
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certamente leva a modificações na conduta íntima entre os parceiros da relação 

heterossexual e, mesmo, na conduta explicitada nas relações sexuais.  

 Anteriormente, a mulher estava sujeita ao uso dos contraceptivos orais, ao uso 

do diafragma, à laqueadura tubária – ações que protagonizava, independentemente do 

parceiro masculino. Mesmo que o ato de evitar filhos por estes meios parecesse ser uma 

decisão do casal, a responsabilidade sempre recaía na mulher, Brasil. Com o aumento 

do uso do preservativo, sobretudo após as campanhas contra a AIDS, observa-se (como 

se atesta nessa pesquisa) um reaquecimento de algumas práticas sexuais reivindicadas 

em nossa comunidade, como o incentivo às chamadas preliminares das relações 

sexuais. Isso parece chamar a atenção para o aspecto da necessidade do homem de 

excitar-se “mesmo com a parada para colocar a camisinha” e , então, a necessidade de 

contar com a mulher para isso aparece de um modo mais marcado como também a 

necessidade, mesmo indireta, no caso, da parceira alcançar o prazer sexual. 

O aspecto abordado, do prazer vivido pelas mulheres, segundo apontou esta 

pesquisa, desperta também desconfianças acerca da fidelidade conjugal. Já as alterações 

da sensibilidade genital no ato sexual, para alguns, decorrente do uso do preservativo, se 

revestem de um ritualismo capaz de interferir no desenrolar da relação. O preservativo 

então toma a cena como instrumento de intermediação na relação sexual, esfera onde se 

desenvolve uma série de interações, permeadas por significados em mudança, que se 

constroem no entrechoque das relações culturais, de gênero e de poder. 
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C) As práticas sexuais que são práticas sociais são vividas por sujeitos 

multidimensionais. 

       

                                               “As línguas não falam, só as pessoas”. 

                                                                                                        Paul Ricoeur. 

  

Mauss (1974), em seu livro As Técnicas Corporais, defende a idéia de as 

manifestações corporais serem fenômenos sociais. Aponta, nos seus estudos, a ampla 

variedade de modos de sentir e viver os fenômenos ligados à sexualidade. Mostra que, 

por exemplo, a aparente escolha de um parto de cócoras ou um parto realizado em 

hospitais, feita pelos diferentes grupos humanos, decorre de intenso processo educativo 

e de significações construídas em longos períodos históricos. 

Os estudos de gênero têm percorrido caminhos semelhantes, ao tentarem 

“desnaturalizar” o que antes parecia algo “da natureza do feminino”. Se gênero é uma 

construção social do sexo, será importante perceber como muito do que se disse da 

“natureza” do feminino pertence à ordem da cultura. Os estudos sobre gênero tentaram, 

pois, ver o quanto de opressão se ocultava no que se convencionava dizer ser da 

“natureza da mulher”. 

Weeks (apud LOURO; 2001: 41) tece uma crítica ao fato de uma antiga tradição 

dos sexólogos tentar perpetuar a idéia da passividade feminina (vista como “natural”) e 

da dominância da sexualidade masculina, vista como naturalmente “ativa”. Nos termos 

de Weeks (op.cit.: 41): 

 

“Os sexólogos freqüentemente perpetuaram uma tradição antiga, 

que via as mulheres como “o sexo”, como se seus corpos 
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estivessem tão saturados de sexualidade que nem havia 

necessidade de conceptuá-lo. Mas é difícil evitar a sensação de 

que, em seus escritos e talvez também, em nossa consciência 

social, o modelo dominante de sexualidade é o masculino. Os 

homens são os agentes sexuais ativos, as mulheres, por causa de 

seus corpos altamente sexualizadas ou apesar disso, eram vistas 

como meramente reativas.” 

 

Além, pois, de se fazer a crítica das idéias de “naturalização” das construções 

sociais do sexo, também não se pode desvincular o sexo das outras dimensões culturais 

e sociais que estão interagindo com a biológica.  

Também um outro tipo de discussão, a da psicossomática, enfoca a não 

separação do que é orgânico do que é mental. Diz-se comumente que uma pessoa tem 

algo no corpo ou na mente. Traz-se freqüentemente este assunto nestes termos: “fulano 

tem algo no físico; não é criação mental, não.” 

Mesmo com avanços, a psicossomática parece ter ficado atrelada a um dualismo 

corpo-mente. Dejours (apud CASTELL; 1994:61), na tentativa de superar este 

dualismo, resulta por reduzir tudo a corpo, o psicossoma sendo uma espécie de 

funcionamento do corpo no nível da psique : 

 

“Não há separação a fazer entre algumas doenças do corpo, que 

seriam mais psíquicas, e outras, também do corpo, que o seriam 

menos. As doenças somáticas são doenças do corpo que, na 

maioria das vezes, têm lesões orgânicas. Não é a doença que é 

psicossomática e sim a abordagem clínica e teórica. (...) Não 
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existem, portanto, nem doenças psicossomáticas nem doentes 

psicossomáticos ou, então, se fizermos questão dessa 

denominação diremos, o que dá na mesma, que todas as doenças 

são psicossomáticas assim como todos os doentes.”  

 

Como se tem insistido, a sexualidade é vivida no seio de uma cultura que alberga 

aspectos mutidimensionais, originados de construções históricas que emergiram como 

fenômeno social e não somente como resultado de uma elaboração essencialmente 

naturalista. Por multidimensionalidade entende-se uma conceptualização do sujeito que 

comporte a ordem organísmica (biológica), a desejante e a cognitiva (desejo, 

inteligência e organismo). Ao se falar em ordem desejante (LINHARES; 1999), incluí-

se nela a ética, a moral, a religiosa, a política, a afetividade, a econômica e a 

sociocultural. 

    Os fenômenos biológicos, pois, vividos e significados por sujeitos sociais, 

multidimensionais, são fenômenos que estão a exigir, no movimento da sua 

compreensibilidade, um olhar também multidimensional. 

 

III METODOLOGIA 

População: 

 O contingente desta pesquisa reúne, profissionais médicos e enfermeiros que 

trabalham na Unidade Básica de Saúde César Cals, no bairro Planalto Pici, em 

Fortaleza-CE, onde funcionam cinco equipes do PSF. Essas foram das primeiras a 

serem implantadas no Município de Fortaleza e seus profissionais apresentam maior 

estabilidade comparativamente aos profissionais de outras equipes. As populações com 

as quais essas equipes do PSF atuam apresentam um elevado índice migratório de 
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pessoas que vêm de todo o Estado à procura de melhores condições de vida e trabalho 

na Capital, Fortaleza.  

 

Área de intervenção geográfica 

Atualmente, pesquisas apontam, no Ceará, para lugares de concentração do fluxo 

migratório, como também para a vulnerabilidade destes bolsões de miséria, situados na 

periferia de Fortaleza, no que se refere elevação de incidência dos casos de AIDS. 

Equipes do PSF atuam na periferia de Fortaleza, na intenção de alcançar grupos 

mais vulneráveis à AIDS, uma vez que na periferia se acumulam largos contingentes 

populacionais, onde se constata grave quadro de miséria social. Se essas localizações 

estão longe de ser lugares de homogeneidade cultural, se trazem uma história de 

conflitos e sofrimento social intensos, neles medram vetores de expressão cultural ricos 

e singulares. Sabe-se que os processos de singularizações de pessoas e grupos são 

enfrentamentos à homogeneização de subjetividades (essa produção em série do 

idêntico) produzidas no capitalismo (SANTO, 1999; SILVA, 1996; GUATTARI & 

ROLNIK, 1986).  

Situando-se neste lugar-periferia, unidade de saúde onde atua o PSF- tentaremos 

chegar a compreender lógicas, códigos e movimentos que perpassam estas teias de 

significação dadas às ações concretas dos sujeitos nas suas práticas com saúde, 

vinculadas à temática da AIDS e que, em última instância, são produções de saberes, 

cujos nexos e rizomas importam alcançar.  

O trabalho foi desenvolvido nos meses de fevereiro e março de 2002, na Unidade 

Básica de Saúde César Cals, situada na área de abrangência da Secretaria Executiva 

Regional III, no Município de Fortaleza–Ceará. Trata-se de unidade de saúde localizada 

em uma área periférica de elevado contingente migratório, na qual trabalham cinco 
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equipes de saúde, composta, cada uma, por um médico, um enfermeiro, agentes de 

saúde e um auxiliar de enfermagem, cada equipe possuindo cerca de 1.100(mil e cem) a 

1.300(mil e trezentas) famílias cadastradas.   

 

Plano de coleta.  

Procurou-se conhecer em que contextos dialógicos os profissionais do PSF 

estabelecem diretrizes preventivas e informações a usuários do sistema, fazendo uso de 

uma abordagem essencialmente qualitativa.  

Lista-se, a seguir, alguns dos procedimentos empregados na investigação junto a 

esses profissionais: 

Entrevistas, grupos focais, observação participante (conteúdo das observações: 

descrição dos sujeitos (PSF); descrição dos locais, eventos especiais, atividades que 

incluam as relações dialógicas entre os profissionais e os usuários).  

Foram realizados 2 grupos focais, com os profissionais de saúde médicos e 

enfermeiros da mesma unidade, com intervalo de 30 dias entre as duas sessões, 

respeitando o prazo estipulado pelos profissionais em decorrência do seu tempo 

disponível. A duração de cada sessão foi de aproximadamente 45 minutos; as falas 

foram gravadas em fita K-7, com prévia aceitação dos componentes. As discussões 

eram realizadas em ambiente fechado, fora do horário de trabalho, respeitando um 

roteiro norteador. 

Grupos Focais: roteiro, composição, perfil dos participantes. 

1. Roteiro das discussões 

       Roteiro 1 

 Sobre à sexualidade, o que as pessoas da comunidade onde atuam 

com o PSF trazem de interessante que vocês identificam que pode 
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interferir ou colaborar nas práticas sexuais delas em relação à 

atenção à DST ou AIDS?  

 Pensem vocês no consultório e a paciente chegando: em termos da 

sexualidade dela, o que interfere na relação assistencial de vocês  e 

que se relaciona assim com as  doenças sexualmente transmissível? 

       Roteiro 2 

 O que vocês consideram de mais importante no sentido de se 

prevenir contra DST/AIDS?  

 

 Na opinião de vocês, por que as pessoas não aderem ao uso do 

preservativo? 

 O que vocês acham que leva as pessoas a não aderirem ao uso da 

camisinha?  

2 Composição e perfil dos participantes dos grupos focais 

(Os nomes dos participantes dos grupos focais foram trocados para resguardar sua 

privacidade; as informações resumidas referem-se à idade, estado conjugal, sexo, grau 

de escolaridade e presença de filhos.). 

 

Grupo Focal 1 

Graça: 35 anos, casada, sem filhos, nível superior. 

Ruth: 36 anos, separada, 1 filho, nível superior. 

Isadora: 28 anos, solteira, sem filhos, nível superior. 

Alice: 27 anos, casada, sem filhos, nível superior. 

Davi: 28 anos, casado, 2 filhos, nível superior.  
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Otacílio: 37 anos, casado, 1 filho,nível superior. 

Álvaro: 30 anos, casado, 1 filho, nível superior. 

Francisco: 42 anos, casado, 2 filhos, nível superior. 

Celeste: 26 anos, casada, sem filhos, nível superior. 

Estela:31 anos,solteira,nível superior. 
 

Grupo Focal 2 

 

Graça: 35 anos, casada, sem filhos, nível superior. 

Ruth: 36 anos, separada, 1 filho, nível superior. 

Isadora: 28 anos, solteira, sem filhos, nível superior. 

Alice: 26 anos, casada, sem filhos, nível superior. 

Davi: 28 anos, casado, 2 filhos, nível superior.  

Cristal: 40 anos, casada, 3 filhos,nível superior. 

 

Por exigir um olhar multidimensional, tratar-se-á de conceptualizar o sujeito 

como possuindo dimensões que estão interagindo. Para se buscar esse sujeito 

multidimensional, mapear-se-á diversos contextos, onde se situam os problemas e 

cenários, onde se parará a fim de refletir a questão da AIDS em situações de 

complexidade.  

As discussões que se travarão nesta pesquisa vão se dar, portanto, em distintos 

cenários, em cujos espaços sociais se situam em contexto os problemas. Nesses cenários 

de interação, se desenvolvem diversos processos de socialização que aglutinam práticas 

discursivas em constante  mutação, o que, por sua vez,  possibilita o remodelamento 

desse conjunto de significados e símbolos associados à sexualidade. Os cenários 

mapeados são: 
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 Cenário. 1: O cenário do serviço de saúde. 

 Bastidores.Resenha histórica. As relações de poder permeando o cotidiano 

dos profissionais de saúde. A relação profissional de saúde-clientela no 

contexto das DST’s/AIDS. 

  Cenário 2: As DST’s e AIDS entram em cena.  

Cenário 3: A concepção mítica da doença. O preservativo como instrumento de 

intermediação na relação de poder. A naturalização das relações 

interpessoais mediadas pelas relações de poder e pelas construções do 

gênero.  

 

O Cenário do Serviço de Saúde 

Bastidores   

Resenha histórica.   

  Para Michael Foucault (2002:88) houve dois grandes modelos de organização 

médica na história ocidental: o modelo suscitado pela Lepra e aquele provocado pela 

pela Peste. Na Idade Média, o leproso, logo que descoberto, era expulso da cidade, indo 

juntar sua lepra à lepra dos outros, o que caracterizava uma medicina de exclusão, 

seguindo o modelo religioso de purificação. Já a Peste instituiu um tipo de medicina 

militar, haja vista que havia inspetores na cidade controlando casa por casa as pessoas 

que estavam doentes ou ainda vivas, registrando permanentemente estes índices.  

Foucault observa que a Medicina urbana não teve sua origem voltada para os 

indivíduos, os corpos, mas para o controle do meio ambiente, da água, dos organismos 

decompostos, do ar. Somente algum tempo depois se passou a analisar a ação do meio 

ambiente nesses organismos. 
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Já no segundo terço do século XIX, os pobres passaram a ter uma força política mais 

atuante, passando a ser vistos também como um perigo médico à elite francesa. Com o 

desenvolvimento das cidades, aumentaram as tensões entre os grupos de operários, o 

que ocasionou atritos entre os ricos e os pobres, burgueses e plebeus, dando origem às 

revoltas e práticas organizadas de resistência de matizes variados. Registram-se, 

inclusive, lutas por subsistência no sentido mais estrito, em que os pobres efetuavam 

saques a celeiros e comércios para a subtração de alimentos, visto que a pobreza e as 

desigualdades sociais eram extremas.  

Todo esse fenômeno que se constituía levaria os movimentos sociais a uma 

avalanche de insurreições, que iriam culminar com a Revolução Francesa. A retirada 

dos pobres do interior das cidades ia sendo a estratégia eleita para apaziguar todo esse 

conflito e afastar do seio da comunidade as doenças comuns surgentes entre os pobres. 

Com a Revolução Industrial surgiu a chamada Lei dos Pobres, que trazia um 

controle médico dessa população. Os médicos atuavam controlando as áreas insalubres, 

realizando quarentenas, registrando os casos de doenças, obrigando a população a se 

vacinar; destruindo os focos de disseminação das doenças. O pobre tinha direito a uma 

certa assistência médica gratuita, mas, em contrapartida, estava submetido a uma série 

de controles sobre o seu corpo e sua saúde. Viviam um verdadeiro “caldeirão de 

mazelas”, em razão da penúria extrema. Nos períodos de baixa da colheita, quando não 

tinham como se alimentar, invadiam as cidades com foices e machados. A fome, 

associada às péssimas condições de higiene, dera origem a um quadro elevado de 

doenças que fazia aumentar a mortalidade naquele meio.   As classes mais abastadas 

não se viam naquela situação de insalubridade a que estavam confinadas as classes 

operárias, mas controlar a saúde dos pobres era necessário como forma de reprodução 

da força de trabalho e como proteção para que as elites não fossem atingidas com as 
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doenças originadas naquele meio. Quem mantinha financeiramente a assistência médica 

aos pobres eram as classes ricas. A Medicina privada, portanto, surgiu para atender essa 

elite que pagava aos médicos mais notórios para cuidar da nobreza e dos ricos.  

Nesse contexto histórico – cultural, surgiu a concepção de uma medicina de elite 

para os ricos e da Medicina pública voltada para os pobres – modelo que até hoje 

ocasiona uma divisão profunda e injusta entre quem tem acesso e quem não tem a 

atendimentos de saúde. A questão do público e do privado, portanto, permeia a relação 

médico-paciente e seu papel social, como também toda a discussão da epidemiologia e 

suas possibilidades.  

Percebe-se uma medicina de patamares classistas nítidos que agrava a exclusão 

social. Uma exclusão determinada por uma conjuntura político-social de proteção à 

saúde da sociedade “em geral” (essa pulverização é outro problema, pois não há 

“sociedade em geral”, uma vez que há desiguais buscando acesso à saúde, com 

possibilidades diferentes), que tem como estratégia perversa o controle da doença das 

comunidades mais carentes, em níveis incipientes, insuficientes. 

     O conceito de exclusão (RIBEIRO; 1999) refere-se fundamentalmente, desde os 

mais remotos tempos da humanidade, à segregação justificada pelos mais diferentes 

motivos, desde discordâncias religiosas a diferenças étnicas, políticas e econômicas, 

entre outras. Esse conceito foi amplamente discutido por cientistas sociais dos anos 

1950 e 1960, sobretudo em conseqüência do cenário de desemprego e pobreza que então 

se evidenciava na França, apesar dos proeminentes sinais de desenvolvimento 

econômico vistos no país.  

Após a segunda guerra mundial, as dificuldades no setor de saúde foram se tornando 

cada vez mais críticas, em conseqüência da pobreza e desemprego que assolavam os 

países. Via-se que os escombros da guerra não haviam sepultado somente os corpos de 
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suas vítimas, como também a dignidade e os direitos das pessoas que daquele momento 

em diante tinham que ser resgatados. Em 1946, os países membros da OMS 

proclamaram que a saúde era um direito fundamental de todos os povos, sem distinção 

de raça, cor, religião ou opção política, e que a fruição desse direito compreendia uma 

cooperação tanto no plano individual quanto governamental entre os países. 

Reconhecia, ainda, que o bem-estar das pessoas como coletivo constituía o objetivo 

fundamental para o seu desenvolvimento social e econômico. 

 Quando  da Declaração de Alma Ata7, foram definidos os elementos essenciais 

para o desenvolvimento de uma atenção primária à saúde que dessem respostas às 

necessidades de todos os povos, sendo, então, reforçados os conceitos éticos de 

eqüidade, solidariedade e justiça social como norteadores das políticas públicas para 

obtenção de saúde para todos para o século XXI. 

 A partir da Declaração de Alma Ata, o Movimento de Reforma Sanitária 

encontrou o contexto propício para fazer avançar um processo de democratização dos 

serviços de saúde, que teve sua configuração primeira no SUS.  

 O SUS, pois, emergiu no Brasil na década de 1980, objetivando mudar a 

estrutura do sistema de saúde até então vigente e que, no entanto, não dava cabo da 

problemática da saúde do País. Como instrumento de sua viabilização, foi criado o PSF 

(Programa de Saúde da Família), priorizando-se, de início, como lugares de atuação dos 

profissionais, os municípios de maior insalubridade e de piores indicadores de saúde. Já 

estava, então, diante de um novo paradigma: o da promoção à saúde. Pensar as 

determinantes que causam o processo saúde-doença e trabalhar tendo em vista a saúde 

como bem-estar social (e não simplesmente a ausência de doença) posta-se como 

desafio à própria prática dos profissionais de saúde que estavam frente a uma 

7 Conferência Internacional sobre Atenção Primária de Saúde, Alma-Ata, Cazaquistão de 6-12 de 
setembro de 1978, y referendada pela 32 Assembléia Mundial de Saúde na resolução WHA32. 20(maio, 
1979). 
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abordagem pouco usual. Assim é que o paradigma de promoção da saúde e de 

prevenção às doenças altera o que se vinha a realizar em termos, sobretudo, de atenção 

primária. 

Em estudo realizado por Pedrosa (2001), os médicos e enfermeiros entendem 

que o programa está voltado para a população pobre e que, politicamente, há um imenso 

risco de se tornar (segundo o autor, isso já acontece) uma medicina pobre para pobre.  

 Para se tomar consciência dos termos em que vem sendo implantado o PSF, uma 

vez que os profissionais que nele atuam são alvo de interesse desta pesquisa podemos 

tecer algumas reflexões pertinentes ao nosso estudo e, para isso, são considerados 

significativos alguns aspectos, entre eles: 

 

As relações de poder permeando o cotidiano dos profissionais de saúde 

 

          Como destacou Foucault (2002:248) 

 

(...) na realidade, o poder é um feixe de relações mais ou menos 

organizado, mais ou menos piramidalizado, mais ou menos 

coordenado. 

 

  O poder surge mais visivelmente em um determinado momento, produto de um 

conjunto de relações onde há espoliação dos direitos de uns em detrimento dos demais, 

que podem ser decorrentes de questões políticas, mítico-jurídicas e econômicas, entre 

outras. Fazendo uma analogia ao papel da classe social descrito por Foucault, pode-se 

supor que a estratégia de moralização do setor saúde é a estratégia moralista da classe 

médica, que por sua vez predomina em todas as outras profissões e demais esferas 
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relacionadas à saúde. Os enfermeiros e agentes comunitários de saúde, a reproduzem de 

forma sistemática, acompanhando o poder piramidal do médico sobre o enfermeiro, do 

enfermeiro sobre o agente de saúde e desse sobre a sua clientela; corroborando assim 

com Almeida (1999: 91), ao assegurar que: 

 

O poder médico foi se consolidando nos diversos espaços 

sociais, mas especialmente na equipe de saúde, onde detém  a 

hegemonia. Mas, também, através do poder médico, é 

legitimado o poder de todos aqueles que lidam direta ou 

indiretamente com a subjetividade do sofrimento, da dor, do 

nascimento e da morte. 

 

 Vale salientar que esse feixe de poderes não é algo gratuitamente posto, pois foi 

se construindo em resposta a uma necessidade: em decorrência do controle sobre a 

saúde do pobre, ou melhor, havia de se conter a doença do pobre para que essa não 

aniqüilasse a mão-de-obra que dava sustento ao capital patronal. Ter-se-ia de tentar, 

inclusive, que a população pobre não contaminasse, por sua vez, as classes sociais mais 

abastadas. Portanto, o objetivo de controle da saúde do pobre já delimitava a estratégia 

que foi se desenvolvendo depois.  

 

 

 

 

 



O Programa Saúde da Família na prevenção de situações de complexidade: O EXEMPLO DA AIDS 79 

As DST’s e a AIDS entram em cena 

  Estou fazendo o inventário de uma 

dor coletiva. A dor torna-se a dilaceração 

quando se fecunda no jardim da indiferença. 

Na paisagem da intolerância. 

                                               Herbert Daniel 

 

A associação de determinadas doenças infecciosas sempre esteve atrelada à idéia de 

grupos específicos com características semelhantes e associadas a lugares de baixas 

condições higiênicas, econômicas e culturais. Grupos que segundo a lógica 

epidemiológica são categorizados e aislados para investigação. Aconteceu assim com 

doenças como a sífilis, conhecida como o mal francês dos napolitanos, a pneumonia 

dos lengionários, e mais recentemente a pneumonia asiática. Com a pneumonia que se 

iniciou na China, doença altamente contagiosa que vitimou seu próprio descobridor e 

despertou uma preocupação mundial na comunidade cientifica internacional, várias 

medidas higienistas foram sendo tomadas e muitas especulações acerca da origem da 

mesma surgiram, entre elas: “Possivelmente o vírus tenha se originado em animais e 

sofrido algum tipo de mutação”.(NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, 

REUTERS (10/04/2003) (identificação do vírus da pneumonia asiática)). 

No imaginário popular as doenças surgem como sendo uma doença do outro, das 

minorias que por algum distúrbio pode nos afetar. 

O câncer do colo uterino, por exemplo, acomete mais as mulheres que iniciaram 

a vida sexual muito cedo, tiveram muitos parceiros ou são multíparas, se fala também de 

um fator genético predisponente, mas sempre predomina o resquício de uma vida 

mundana, entremeada de pecados, coroada com a punição. Há pouco tempo surgiu o 
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espantoso enigma das prostitutas de Nairóbi, assim citadas nos eventos médicos, são 

cerca de 200 mulheres que mantêm relações sexuais com diversos homens, sem nenhum 

tipo de proteção, e que até hoje não foram infectadas com o vírus da AIDS. O curioso é 

que as mesmas vivem num continente onde sete de cada dez casos de pessoas 

contaminadas no mundo estão lá, elas vivem em condições de vida adversas, chegando 

a atender cerca de dez homens por dia.(REVISTA VEJA, 26/02/2003).  

A própria história natural da doença já sofreu várias transformações, apresentando 

diversas nuances no seu percurso, passando de uma doença eminentemente letal, onde 

seus portadores apareciam na televisão causando comoção nacional, definhando para o 

inevitável fim, sofrendo forte discriminação até tornar-se uma doença crônica, 

surpreendendo cada vez mais com casos atípicos, não condizentes com os parâmetros 

científicos postulados até então. 

  Logo no seu início, a AIDS foi detectada em um grupo de homossexuais 

americanos, brancos  e de classe média alta, sendo definida na época como a peste gay. 

A própria rotulação da doença já trazia, nas suas entranhas, uma série de significados 

resultantes das representações que emergiam do contexto social onde se originavam.  

Consideramos que a construção de significados é um ato tanto de cognição como de 

afetividade. São formados no contexto das conversas de rua, nos lugares públicos, nos 

movimentos sociais, na herança histórico e cultural através dos meios de comunicação 

de massa, das relações de trabalho e econômicas. Enfim, é resultante do cotidiano das 

pessoas, das suas argumentações, suas críticas, do panorama que elas traçam quando de 

sua atuação no mundo das culturas. 
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“Não estamos aqui, evidentemente, falando apenas da morte 

biológica, mas também da morte simbólica, erógena e política 

dos sujeitos que direta ou indireta, sofrem o impacto do mal”. 

(BIRMAN; 1994:110). 

 

 As pessoas com AIDS eram desapropriadas do seu erotismo e prazer sexual, 

seus corpos eram corpos contaminados, contaminação essa produto de uma norma não 

aceita na sociedade ocidental, como os relacionamentos extraconjugais, o contato com 

prostitutas e outras chamadas “anomalias sexuais”. Sua conduta estava sob suspeita do 

ponto de vista moral, eram pessoas que supostamente tinham algo a mais a revelar, 

sofrendo indagações preconceituosas dos profissionais de saúde, familiares, vizinhos e 

da comunidade em geral. 

Várias dimensões do fenômeno passaram progressivamente a serem consideradas 

como: vulnerabilidade, risco e direitos humanos. Para Izazola Licea e cols. (1999) o 

risco pontua a probabilidade de se adquirir a doença do ponto de vista do 

comportamento individual, enquanto vulnerabilidade é um indicador social inequity e 

inequality, que requer respostas em nível estrutural. O conceito de vulnerabilidade na 

saúde pública resultou do ativismo frente à epidemia da AIDS e do movimento pelos 

direitos humanos, surgindo a partir da proposta de um diagnóstico das tendências 

mundias da pandemia da AIDS no início da década de noventa, desencadeada pela 

Escola de Saúde Pública de Harvard (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003).  

No plano individual, a vulnerabilidade se relaciona aos potenciais que o indivíduo 

possui para se defender da AIDS, como seu nível de consciência político, o meio social 

em que está inserido, seu grau de instrução, sua condição de gênero, sua carga cultural e 

religiosa que o fazem mais ou menos susceptível a adquirir a doença. Considera-se, 
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portanto todo arsenal de recursos sócio, cultural e econômico disponíveis. Esse conceito 

de vulnerabilidade, permite avaliar questões relacionadas à violência estrutural, que se 

manifesta principalmente pelas discriminações, preconceitos e enormes desigualdades 

sociais que levam ao avanço da epidemia na sociedade e em diferentes partes do mundo.  

As diferenças econômicas e culturais de nosso país,pois, conformam diversos tipos 

de populações, cada uma com características que lhe são peculiares, configurando 

diversos graus de vulnerabilidade frente à epidemia da AIDS. 

 No inicio esta parecia estar mais confinada a determinados grupos sociais, os 

posteriormente denominados grupos de risco, categoria que permaneceu muito tempo 

nos estudos e pesquisas que tratavam sobre o assunto. Essa conceituação serviu para 

configurar o quadro epidemiológico da época trazendo, contudo, em suas entranhas o 

sentido da AIDS como doença do outro. Caso você não estivesse enquadrado em um 

desses grupos de risco, estaria resguardado daquela doença, e as pessoas já pertencentes 

àqueles grupos eram discriminadas ou alvo da compaixão pública. Concordando com 

Herbert Daniel (1991), as inúmeras ações governamentais na época, estavam voltadas 

exclusivamente para os chamados grupos de risco, onde a doença provocava diversos 

estragos- o que não era, entretanto, motivo suficiente para sensibilizar os governos a 

ponto de implementar ações eficazes que atingissem a população em geral. 

Um considerável número de autores tem pensado a questão da vulnerabilidade 

social e a conseqüente pauperização da epidemia da AIDS em termos macroeconômicos 

e macropolíticos. Paul Former (1996,1997) incorporou uma dimensão ecológica ao 

estudo das doenças infecciosas como a emergência, reemergência e disseminação na 

evolução biológica dos patógenos, mas tributários também aos impactos da iniqüidade 

social e da violência estrutural. As inter-relações sociais refletem também desigualdades 

e discriminação de gênero. Para Bastos (2000) as mulheres são mais vulneráveis à 
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infecção pelo HIV, tanto do ponto de vista biológico, porque o sêmem depositado na 

vagina permanece mais tempo em contato com a mucosa vaginal, tanto mais porque as 

ISTs são ,em sua maioria, assintomáticas nas mulheres e atuam como um veículo para a 

transmissão do HIV pela fragilização da mucosa que recobre a vagina e pela baixa 

imunidade a que estão expostas essas mulheres. A questão de gênero determina 

tratamentos desiguais tanto a nível micro como macrossocial. A observância ou não dos 

direitos humanos, o acesso ou não aos bens materiais e simbólicos, se reflete tanto ao 

nível das parcerias e famílias, como da sociedade em geral. Representações sociais que 

substanciam a desigualdade de gênero permeiam não só o imaginário leigo, mas 

também o dos profissionais de saúde que estariam supostamente a cargo de, por 

exemplo, identificar parceiros de casos índices, orientar tratamentos muitas vezes 

conjuntos e aconselhar a adotarem comportamentos seguros (BASTOS 2000). 

 É inegável que a chamada revolução sexual tomou corpo no Ocidente nos 

anos 60, modificou atitudes extremamente repressoras com relação ao sexo e diminuiu 

restrições à mulher; já não se nega, porém que ela promoveu, sobretudo a liberdade 

sexual de homens heterossexuais (PARKER, 2000). Na década de 80 houve um 

aumento significativo na pesquisas sobre sexualidade nas áreas de antropologia social e 

cultural que esquadrinharam os modos como se atesta essas realidades nas 

culturas.(PARKER E ESTON, 1998; VANCE, 1995). 
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RESULTADOS 

 

A Relação profissional de saúde-clientela no contexto da AIDS 

 

Sobre a relação médico e paciente, essa sempre esteve pautada em uma relação 

desigual de poderes, em que o indivíduo fragilizado, desapropriado das ferramentas que 

o permitirem solucionar suas necessidades, recorre a outro que supostamente as possui 

e, dependendo de como processe essa relação, obtém os mecanismos capazes de fazer 

funcionar o seu organismo, algo estreitamente relacionado ou simbolicamente 

relacionado à própria razão de existir, sobreviver e viver bem nesse mundo.  Ao que é 

beneficiado por essa ação sobrevêm satisfação, agradecimento, respeito e admiração ao 

que lhe curou. Ao curador cabe, na maioria das vezes, sentimentos de poder, de 

satisfação pessoal e orgulho próprio – “eu o curei, por minha causa ele está bem”. 

Reitera-se ,aqui, a alusão à História da Sexualidade I, na qual Foucault (1993) alerta 

para a chamada scientia sexualis, onde a confissão é o ponto central da produção de 

saberes sobre o sexo, estabelecendo assim uma relação de poderes onde quem confessa, 

produz um discurso sobre si e se expõe àquele que o interpreta à sua maneira. Vejamos 

como isso ocorre na prática médica do PSF que observamos: 

 

“... chamo os parceiros, poucos não vieram, mas dos poucos que foram a 

mulher não toca no assunto, antes diz: “a doutora marcou uma consulta 

pra você e ela quer falar com você”.As mulheres não falam o que 

é,mesmo quando eu pergunto antes; você falou com ele sobre o que a 

gente conversou?Elas respondem: “não, doutora, eu deixei pra senhora 
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falar, eu só disse pra ele que era uma consulta”, aí eu chamo ele e 

converso com ele e começo a tocar no assunto só com ele.”(Celeste) 

 

“Já teve uma esposa que pegou HPV e a gente chamou o companheiro, 

aí ela chegou lá e baixou o verbo no marido, disse que pegou dele e isso 

e aquilo, aí chegaram os dois na unidade, ela brigando com ele e 

dizendo que foi ele e ele dizendo que foi ela”.(Isadora) 

 

“Eu fui explicar e como eu tava sozinha com ele e ele me tem respeito, 

consideração, aí ele começou a me ouvir e eu fui explicar a doença como 

era, como a gente pegava”. (Isadora)  

 

“Ocorreu um certo dia lá na unidade, uma pessoa que inclusive que não 

está mais trabalhando conosco, ela fez a prevenção de uma senhora de 

mais ou menos 35 anos de idade e durante a prevenção ocorreu de 

observar uma alteração e soltou o seguinte comentário” se eu fosse a 

senhora eu não tinha mais relação com ele ““.(Graça) 

 

As falas ora descritas reforçam a autoridade conferida ao médico, pelo próprio 

paciente, nas esferas de maior intimidade da sua vida pessoal, evidenciando dessa forma 

um caráter de classe e autoridade na relação, além de uma “retirada” passiva da mulher 

ante o poder masculino.As camadas mais populares incorporam a autoridade do saber 

médico como inquestionável, dirimindo suas iniciativas e discussões referentes ao seu 

estado de saúde.  
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 Também a dimensão moral se acha reencenada: antes de um certo ou errado 

culpabilizador ou atemorizador, um sujeito estaria tentando ler o que seus atos estão a 

significar; a profissional de saúde acompanha e interroga esse olhar.É utilizando a 

existência de um rival para interrogar sua união marital que um sujeito-uma mulher 

percorre o caminho que a leva a perceber-se e perceber o outro, a defrontar-se com as 

significações que está produzindo sobre suas práticas sexuais. 

 Perpassa aqui uma abordagem que se assemelha à religiosa 

(SCHAEPPI/RABELO:229), no sentido de que a experiência de cura visa a inscever o 

sujeito em um novo contexto de relacionamentos. Em vez de ligar estados a uma causa a 

ser “medicalizada”, somente prevalece, uma idéia, que toma corpo no discurso que a 

promoção à saúde é algo concreto, que pode ser prática cotidiana; E que o espaço 

dialógico do profissional com a paciente pode conduzir as pessoas a expressarem suas 

experiências, reorganizando sua atuação no mundo. 

 

 Para Díaz & Díaz (1999:218 apud DÍAZ, Juan; GALVÃO, Loren) 

 

O médico não está treinado para dialogar nem para explicar 

suas decisões. Ele é treinado para decidir, prescrever e ser 

responsável pela saúde das pessoas. Além da diferença 

cultural, embora isso esteja mudando, a maioria dos médicos 

era de homens, numa sociedade na qual a autoridade 

masculina se aceita mais ou menos incontestavelmente, o que 

acentua o desequilíbrio da relação mulher/provedor. 
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Nessa relação de poderes o diálogo sofre inúmeras interferências. O que detém o 

poder, no caso do médico, escuta apenas aquilo qu acredita ser importante ao seu 

pensamento científico, entretanto esse não é mera ou exclusivamente científico, mas 

permeado por um arsenal de vivências pessoais, familiares e sociais; está formado por 

uma série de conceitos, construídos ao longo de sua vida, referentes às relações 

interfamiliares, de corporativismo, de classes sociais, religiosas e de gênero.  

 

“Eu acho que cada indivíduo tem a sua carga de conceitos 

formados ao longo de sua vida, até mesmo a questão familiar, 

religião e às vezes outros fatores como a sua própria 

experiência: se a pessoa não tiver tido uma relação bem 

estruturada na própria vida pessoal, ela pode muito bem 

carrear pro paciente suas dificuldades e o paciente sair dali 

com uma outra visão que não é uma visão correta”.(Davi) 

 

A forma como a pessoa vivencia a própria vida sexual foi apontada como fator 

que pode interferir na abordagem de assuntos relacionados ao tema em questão. Para 

Chaves (1998) na verdade, as nossas percepções reais recebem, sempre, de dentro para 

fora, as tintas do nosso momento emocional. Indagado sobre o que consistiria uma 

relação bem estruturada na sua própria vida pessoal, o médico do PSF  foi perguntado se 

esta tinha relação com O nível de satisfação na sua profissão e se o que ele vive pode se 

refletir no seu olhar de clínico; ao que ele respondeu: 

 

“O nível de satisfação na sua prática sexual, na sua relação 

com o seu parceiro... até esse nível de satisfação interfere na 
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forma como você vê a prática sexual daquele cliente que tá 

ali”.(Davi) 

 

 Em contrapartida, o paciente também é resultado de uma série de relações 

vivenciais próprias e relacionadas ao coletivo do qual faz parte. Sua experiência como 

usuário dos serviços de saúde resulta de situações de dificuldade de acesso a esses 

serviços, falta de disponibilidade de recursos e falta de tempo nas consultas8. Sobre o 

tempo destinado às consultas médicas, já existe uma cultura de se dar um atendimento 

rápido à sua clientela, tanto que já é de conhecimento público o dito popular que destaca 

a visita de médico como um ato rápido e bastante objetivo. Se se transportar essa visão 

para o interior do consultório, percebe-se uma convergência de simbolizações. Paira no 

ar a impressão de que os profissionais de saúde, sempre estão com pressa. E, se há, da 

parte dos profissionais de saúde, um imaginário que se tece sobre o paciente, da parte 

deste também ocorre uma espécie de permanente julgamento do médico como sujeito 

suposto de saber sobre si: 

 

“Eu observo que o paciente, quando ele entra, ele já vai com os 

preconceitos dele e ele já vai imaginando dependendo de como 

ela me receba, eu conto mais ou eu conto menos, então o 

paciente também observa a gente, então ele vai soltando as 

coisas”.(Graça) 

 

 Sobre o cotidiano do atendimento em uma unidade básica de saúde, Bosi (2003) 

descreve, no seu estudo, que uma parcela significativa dos profissionais reconhece a 

8 O tempo mínimo determinado de duração de uma consulta médica é de 15 minutos segundo o CRM. 
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importância dos aspectos qualitativos do atendimento, mas segundo eles, ainda estão 

sujeitos a uma série de situações que os obriga a “apagar todos os dias um incêndio que 

lhes é dado”. Em estudo realizado por Pedrosa (2001) sobre o PSF de Teresina-PI, 

observou-se que a vinculação das equipes de saúde com a comunidade se apoiava 

principalmente na busca de consulta médica e medicamento, ação considerada carro-

chefe do Programa. 

Portanto, como se daria essa relação de médico com paciente? Encontra-se através 

da fala dos profissionais de saúde um discurso de incapacidade frente à situação que se 

apresenta, visto que lidar com temas como a sexualidade ainda é algo envolto por mitos 

e tabus controversos vigentes em nossa sociedade. 

 

“A sexualidade na nossa sociedade principalmente cearense é 

muito mascarada, parece que é um assunto proibido, as 

pessoas não comentam, não conversam pra saber o que é o 

certo, o que é o errado..., Você vai falar de sexo com uma 

pessoa, a pessoa dá um pulo, às vezes longe e ... -Puxa vida 

você ta querendo falar isso comigo!” (Alice). 

Para Giffin e Loundes (1999), os procedimentos realizados pelos profissionais de 

saúde não são feitos de forma adequada do ponto de vista científico, mas sob uma 

perspectiva cultural sexista e paternalista, e recaem com maior veemência em mulheres 

de classe social mais baixa, que são infantilizadas por orientações e aconselhamentos 

incompletos e errôneos, sem contar que o baixo poder aquisitivo não lhes permite o 

acesso a alguns meios, como a camisinha. Associado a isso está o analfabetismo, que 

não as deixa se apropriar de informações mais complexas, divulgadas pela mídia e 

próprios profissionais de saúde. (HEISSE E ELIAS 1995). 
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Ao se fazer referência à clientela do PSF, é mister salientar que esta se constitui 

fundamentalmente de indivíduos com péssimas condições socioeconômicas, moradores 

da periferia, subempregados, desempregados, migrantes, destituídos do gozo de bens e 

serviços básicos na sociedade em que vivem.  

A indústria do sexo tem feito um apelo inconsciente aos sujeitos e, individualmente, ao 

adolescente. Pergunta-se: se o adolescente necessita inscrever sua experiência em outro 

lugar para fundar sua identidade, esse outro lugar não é exacerbado pela ordem do 

consumo e da indústria do sexo? Se o grupo de iguais é necessário-é ele que vai dar a 

experiência ao sujeito, como bem sublinhou o depoimento do grupo focal há pouco 

transcrito; por paradoxal que possa parecer, o grupo de iguais, onde vai ocorrer a 

experiência,em grande medida, dos jovens, dialoga com a lei do pai, os limites que a 

moral familiar ofertou. Em que contexto _grupos, escolas, etc.,_essa dimensão moral é 

trabalhada como fala que se constrói, na experiência? Pode-se criar ambientes para essa 

experiência ser lida em sua dimensão moral? 

 É nessa zona derrapante do poder e poder-não-ser – na realidade,o concreto do 

que se está chamado de pluralidade, complexidade, condição pós-moderna onde estão 

situadas as vivências de sexualidade que variam historicamente e segundo o dinamismo 

das culturas. Pode-se dizer que essas vivências da sexualidade são resultantes relativas, 

daí a pergunta de fundo que pode ser pensada: 

- Que qualidade de relações estamos a construir? 

 E aqui fica o desafio: certamente que se proporcionam a presença da 

experiência, por meio da criação de grupos ou por intermédio de abordagens de grupos 

já existentes é importante, no entanto, não seria igualmente relevante tentar pensar o que 

tem faltado, o que não está a ser reconhecido e tem ultrapassado, quando se trata dessa 

construção relacional de que se fala?  
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Mas será que essa pessoa ta valorizando o sentimento um do outro e 

tudo.(Isadora) 

 

Mas Isadora são duas coisas diferentes, uma coisa é você fazer amor 

e que realmente tenha o componente sentimento, componente afetivo 

muito importante e outra é fazer sexo, o sujeito ter o prazer sexual 

dele, ele não quer ter um relacionamento, pode até ser que depois 

daquele momento ele possa repetir outras vezes e ter a afetividade 

envolvida e aí chegar a se casar ou morar junto.(Davi) 

 

Nas falas acima observa-se que, para um indivíduo alcançar o prazer sexual, 

necessariamente este não precisa estar associado a um componente afetivo, portanto, o 

desejo sexual soa como sinônimo de apetite sexual, de fome que precisa ser saciada. 

Sendo encarados dessa forma, o desejo e a fome sempre voltarão a ser incontroláveis. 

Seria previsível, portanto que a saciedade desse desejo se desse inclusive fora do 

casamento ou de uma relação estável, em que não predominasse um componente 

afetivo, pois estaria associado a uma necessidade imperiosa de satisfazê-lo. Segundo os 

resultados da pesquisa, porém, no que se refere à fidelidade conjugal, a grande maioria 

dos pesquisados rejeitou qualquer forma de relacionamento extraconjugal, afastando, 

também, amplamente, o relacionamento homossexual, tanto masculino quanto feminino.  

 Essa cisão entre sexo e afetividade nos fazeres do mundo social é percebida 

como algo aparado pela mídia, sobretudo televisiva. Até que ponto há mais consciência 

da força com que os comportamentos podem ser moldados pela mídia- imagem 
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construída? Até que ponto a mídia atravessa barreiras e junta um enxerto, uma ética de 

mercado, se assim poderíamos dizer? 

  

Pois a minha experiência me diz que esse pessoal mais jovem 

ele tem muito menos dificuldade de usar camisinha do que o 

pessoal mais velho e inclusive, por exemplo, nos últimos trinta 

anos o que caiu a fecundidade no Brasil comparada a outros 

países não tem nenhum fenômeno, não tem guerra, não tem 

revolução tecnológica e a fecundidade diminuiu quase três 

vezes nesses últimos trinta anos. Tem uma pesquisa chamada 

Irraque que ela coloca que a cultura que se criou de planejar 

família, de prevenir quanto a gravidez se virou a cultura de 

promoção da saúde reprodutiva com base na necessidade das 

pessoas. 

 

 Essa idéia de que haveria uma formação social que (re)interpreta o mundo, a partir 

de uma ética da necessidade, no caso dos pobres, traz à cena algo importante: as 

dimensões econômica e sociocultural determinam um traço de evitação de filhos que 

passou a se constituir como elemento pulsante em uma cultura da saúde reprodutiva, 

como diz a enfermeira no grupo focal.  

 

o que é discutido é o comportamento de risco não é mais o 

grupo de risco; quando no inicio da AIDS se falavam grupos de 

risco, então hoje quando você vai até abordar um paciente na 
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questão de visão, se for um anti-hiv que você tem que 

aconselhar esse paciente.(Cristal) 

 

Ele vai ter que ter uma experiência de vida sexual pra poder 

ele se firmar na vida também porque é um amparo também de 

descoberta de identidade, que ele vai passar pelas 

experiências, pelos erros, pelos acertos até, então a gente tem 

que bater muito nessa questão do comportamento de 

risco.(Cristal) 

 

 Não querendo defender “o ficar” do adolescente, mas assim, 

não há como a gente aprender a transar se não for transando, 

eu acho que é uma das experiências humanas que por mais que 

você escute do outro como é, o que é e o que não é, a sua 

própria experiência é que vai poder lhe dá base. 

Transar é uma coisa que a gente vai aprimorando. 

 

Isso aí é você na sua idade, com as experiências que vocês já 

teve, mas pra um menino que está aprendendo a transar, as 

anatomias são diferentes, os cheiros são diferentes, os carinhos 

são diferentes, eles estão querendo aprender, então, por 

exemplo, da mesma forma que você diz que tem muitos 

parceiros pode trazer AIDS, ter só um parceiro pode ser uma 

experiência menor porque é só aquele, aquilo não pode dá 

experiência suficiente pra ele; eu não estou defendendo, eu só 
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estou contrapondo o seu pensamento, o que os psiquiatras 

dizem hoje, é que os meninos mais vividos, as meninas mais 

vividas elas estão se preparando melhor porque elas passaram 

pelas experiências  variadas, então aquela coisa que pra nós 

era comportamento de risco no começo da década, grupo de 

risco era quem tinha vários parceiros, hoje entre os 

adolescentes está se colocando que aquele adolescente que não 

tem experiência sexual ou que ficou com aquele namorado 

firme o tempo todo só aquele(Ruth) 

 

Envolve muitas coisas, então na vivencia você tem que trazer 

tudo isso, mas assim quando você afirma um determinado valor 

concreto, ele pode ser e pode não ser.(Isadora) 

 

   

 Em um momento posterior, os profissionais situam o saber necessário a uma 

abordagem da  DST e AIDS dentro de um campo que extrapola o essencialmente 

biológico. O texto da depoente no grupo focal refere-se a uma distinção entre, por 

exemplo, medicar a DST e deixar continuar a relação sexual que traz DST e, portanto, 

faz perdurar a doença: 

 

Na minha impressão existe uma dificuldade, porque o que veio 

na minha cabeça, por exemplo, os tipos de doença que você 

adquire de DST elas estão estritamente relacionadas ao tipo de 

prática sexual que você tem, então assim: a paciente chega na 
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unidade e a paciente tem uma outra relação sexual com um 

outro parceiro, sendo casada, e o que me passou aqui de vocês, 

a minha impressão foi que é muito difícil você adentrar essa 

discussão, então me deu a impressão que, se você adentra a 

discussão sobre um determinado nível por uma questão de zelo, 

você não aborda a questão que está por trás da DST que é a 

questão da insatisfação sexual nas relações, então como é que 

você acha que você ta fazendo seu trabalho corretamente de 

abordagem daquele paciente, você vai passar o medicamento 

concretamente e o paciente vai fazer o tratamento, eles vão se 

tratar se for possível, porque você não chegou a uma discussão 

mais profunda sobre a importância do tratamento dos dois 

pacientes, porque você não desvendou com ela aquela 

“infidelidade” depende do valor que se tiver ou aquela relação 

sexual mais rica, mais diversificada vendo por uma outra 

abordagem, dependendo dos valores, mas o que de fato 

acontece é você se deter com tratamentos e você não se deteve 

no problema, aquela pessoa ta com um tipo de relacionamento 

sexual que ta trazendo doença pra ela, esse tipo de 

relacionamento sexual ta adequado? Ta satisfazendo aquela 

pessoa? Deu pra perceber qual é a questão? Porque atrás de 

uma DST tem um comportamento sexual concreto, com valores, 

com práticas, então você passou medicamento, mas a relação 

sexual que trouxe a DST continua.      
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 Quando o profissional vai lidar com isso, ele está trabalhando com a 

subjetividade do sujeito, que é o primeiro campo, maior do que a própria esfera em que 

ele atua. Aqui se postam duas questões : a da derrapagem entre uma onipotência,um 

saber onipotente, e uma visão normatizadora, que deveria prescrever também conduta; 

ou, ainda, aqui se começa a evidenciar os limites (reconhecidos) do paradigma 

biomédico na formação dos profissionais de saúde?  

 

Pelo jeito aí tem um impasse. Ele fala que seria importante  

levar a pessoa a se abrir, há uma idéia de que se a pessoa se 

abrisse mais seria interessante, no entanto há uma idéia que 

parece contraditório ou parece colocar essa num campo mais 

difícil e no momento em que ....haveria um material como se diz 

de exposição que pode ser excessivo pra ele que não quer ter 

um tanto de informação, o pessoal diz “não toque numa ferida 

se você não puder mexer” e sente diante de uma vastidão de 

material expressivo de elaboração desse sujeito e que ele não 

vai tocar ainda, então ao mesmo tempo que você convoca a 

pessoa se abrir pra poder ter condições de orientar... 

 

    Em seguida, vê-se também dois aspectos: reconhecimento de limites e o 

de subjetividade: 

E dentro da nossa cultura assim em saúde, dentro do próprio 

serviço que aí era ligando a esse assunto anterior.Quando eu 

comecei a trabalhar com grupos de saúde da mulher, uma das 

coisas que eu vi assim que foi muito positivo; num grupo de 
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saúde a gente fez, vamos relembrar qual foi o passo, primeiro 

elas conversaram um pouco, elas queriam saber sobre o que se 

passa na relação sexual pra elas terem desejo ou não, tesão., 

Tinham muitas que tinham problema de não ter tesão? então 

elas pediram como primeira sessão que já fosse assim e pra 

mim foi um desafio, porque eu montava as oficinas e eu digo 

vou trabalhar com uma ruma de mulher que eu não conheço e 

entrar logo em tesão. Aí teve o primeiro momento delas se 

apresentarem entre si e elas conversarem com a colega que 

elas se identificaram, o que elas gostavam de fazer e o que não 

gostava de fazer no sexo e trazer pra nós algum problema que 

tivesse entre uma das duas; depois trabalhar um pouco o 

relaxamento e as partes do corpo, elas tinha que contar 

quantas partes do corpo que dão prazer, por exemplo, no dia 

que você ta sem tesão você fazendo esse exercício e esse 

exercício estimula um pouco, aí depois a gente foi conversar 

como era que acontecia uma relação sexual nos moldes dos 

livros, as fases de excitação, as fases mesmo de orgasmo, a fase 

de descanso e elas conversaram sobre tudo isso e elas 

conversaram isso e depois uma virou-se pra outra e disse: 

“isso daí tudinho eu aprendi com o outro, foi ele que me 

ensinou porque meu marido não sabia de nada de sexo”; e eu 

ali ouvindo.Aí depois quando a gente saiu eu peguei ele pra 

conversar um pouco, aí eu disse: me diga uma coisa, e agora 

com o seu marido como é que vai? “Agora eu tou com um 
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problema” e o que é? “é muito bom fazer sexo com o outro, 

mas com o meu marido que é quem eu gosto mais eu tou 

começando devagarinho a ensinar ele e ele ta começando 

achar bom, mas ta começando achar ruim porque me pergunta 

aonde é que eu tou aprendendo essas coisas, doutora eu podia 

dizer que é desses grupos aqui, porque a senhora hoje ta me 

ensinando isso”, aí eu disse: mas se disser que é desses grupos 

e você ficar numa boa com seu marido, você ta pensando em 

deixar o outro ou não? “doutora isso aí eu ainda não sei, eu 

quero a relação que for melhor pra mim, no meu querer bem e 

dentro do meu prazer”. Então a gente nota que a pessoa ta 

buscando um outra relação e às vezes não é como a gente 

pensa, vixe ta com outro, é promiscua, é infiel, às vezes a 

pessoa quer uma relação que seja boa de verdade porque a 

outra não está sendo e quando eu vi o movimento dela de voltar 

pra ensinar pro marido e a dificuldade do marido perceber que 

era o outro e ela pedir pra ser do grupo, aí eu pensei, a gente 

normalmente trabalha a sexualidade e na hora que tem contato 

com a paciente com uma doença, então essa coisa que se falou 

da emocionalidade, que envolve a emocionalidade do paciente, 

e é difícil pra gente, porque a gente só aprende que tem que 

usar a camisinha, que tem AIDS, no momento negativo que a 

gente liga a sexualidade com a doença ou no momento então 

que a pessoa ta doente, ta ali na unidade, então são momentos 

de vulnerabilidade onde o seu emocional ta lidando é com 
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coisas negativas e não é com a coisa positiva que você ta no 

grupo trocando experiência, brincando com o corpo, 

discutindo sexualidade e isso pega o seu emocional e estimula 

você a aumentar estima, a ligar o sexo com coisa boa e talvez 

lhe dá mais segurança pra no momento o emocional ta 

saudável pra você desenvolver um comportamento saudável. 

Eu pensei muito sobre isso depois daquela nossa reunião e a 

partir dessas coisas que vocês colocaram agora, que dizer, 

será que aquele momento em que ela ta com uma doença, que 

ela ta desconfiando do marido ou que ela ta tendo que trazer à 

tona o problema do amante, é o melhor momento pra gente ta 

entrando no diálogo da intimidade sexual dela?  

 Nesse longo depoimento, vê-se uma experiência de deslocamento do olhar para 

a tentativa da educação popular: buscar a perspectiva da população. Aqui se instaura 

uma discussão fundamental: como a experiência dialógica, em saúde, pode ser 

experiência de transformação da experiência? 

O encontro com o poder , na leitura de Foucault por Ana Costa, parece ser “a 

ocasião onde o sujeito manifesta sua diferença, ou seja, emerge do anonimato pela 

história” (2001 p. 17) 

Seria possível reconstituir por meio de grupos a serem criados e por via de 

abordagens a grupos já existentes, as condições necessárias para a experiência vir à tona  

e os sujeitos trazerem suas diferenças, emergirem do anonimato que tem a máscara de 

um coletivo? Que dispositivos seriam capazes de deixar ancorar o saber fragmentário, 

banhado de tantas dimensões (política, moral, afetiva, etc.) e que parece necessitar ser 

(re)examinado? A tradição que o sujeito traz muitas vezes nega a experiência do sujeito, 
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mas nem sempre o sujeito vê isso. O (re)exame, o (re)ler a própria experiência – os 

fazeres e dizeres de um grupo- podem trazer de volta o sentido ou proporcionar a 

construção de um sentido novo? O testemunho do grupo (novo) parece incluir a 

experiência singular e única do sujeito em uma representação compartilhada.  

A noção de testemunho aqui envolve a idéia de uma produção de significados 

partilhada, que se faz sob a pressão da necessidade de recuperar uma experiência que 

precisa se dizer. Proporcionar momentos de fala (nova?) parece sugerir que os sujeitos 

se responsabilizem de uma nova forma pelo que estão a dizer , uma vez que estão a 

produzir e comunicar significações que passam a partilhar com os outros. 

Para os profissionais de saúde desta pesquisa acerca do processo educativo que 

envolve a prevenção da AIDS, vislumbra-se os seguintes aspectos: 

 

“O processo educativo é um processo lento e continuado. Na 

minha opinião, deve haver também a forma de entrar nas 

diversas culturas. Muitas vezes a forma de receber aquele 

assunto da forma como é falado, às vezes precisa de um certo 

filtro que possibilita um melhor entendimento, uma 

assimilação”. 

 

“Ou seja, talvez a informação esteja chegando, mas não está 
atingindo o seu objetivo”.(Estela) 
 

 
“Eu não sei, pra mim o buraco é mais embaixo. A gente vai 

trabalhar com uma dimensão que é extremamente profunda que 

é o sexo, que é uma visceral do inconsciente, das culturas da 
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gente, aí o que a gente trabalha, a gente trabalha só a 

informação cognitiva e a visual, que dizer numa atividade que 

você desenvolve todos os seus sentidos do tato, do cheiro, do 

olho, da emoção e você quando vai trabalhar a informação 

você trabalha ela só no nível cognitivo, racional e no máximo 

no visual que é o que sai na televisão”(Cristal) 

 

“Você não faz sexo verbal, agora digo como Renato Russo” 

sexo verbal não faz meu estilo “, você faz sexo com que? Com a 

pele, com o cheiro, com o  coração, com o afeto, com o próprio 

corpo, aí a gente quer as pessoas mudem o comportamento sem 

trabalhar essas dimensões do corpo dela, é tudo desarticulado, 

aí eu não adianta eu fico morrendo de saber, minha 

inteligência toda hora diz assim: camisinha senão pega AIDS, 

mas o meu corpo tem um desejo que não foi trabalhado, que 

não foi expressado a minha visão, o meu jeito de entender 

aquilo, aí pra mim fura e vai furar muito tempo.”(Cristal) 

 

“O processo de educação é lento e continuo, porque às vezes a 

gente solicita o exame, conscientiza aí, a pessoa  aceita. Aí a 

gente não sabe se ela vai continuar se prevenindo, aí ela pensa 

que aquele exame dando negativo não tem mais que repetir em 

outro momento”(Estela). 
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“Mas como está sendo essa experiência sexual? Então isso é 

que está sendo questionado. Tem duas vertentes aí, a questão 

da cultura do sexo e a outra coisa é o sexo seguro, que as 

coisas não estão se encaixando muito bem, que as informações 

estão meio desencontradas, ou você faz uma coisa atrelada à 

outra ou sempre vai ser uma coisa pendente. Revista de mulher 

pelada tem aí a torto e a direito, o sexo explícito, fitas caseiras, 

sites de internet todo mundo tem acesso... E a informação do 

sexo seguro?(Davi) 

Sobre as falas anteriormente expostas há um consenso de que, para haver a 

mudança de comportamento, a informação, por si, como está sendo feita, não basta;  que 

o ato de educar envolve outras esferas do saber que precisam ser trabalhadas no seu dia-

a-dia. Na verdade, ainda que de modo incipiente, já se percebe uma espécie de cultura 

do sexo que precisa ser abordada, (re)vista. 

Segundo Freire (2000) para que isso ocorra há que se levar em conta o conteúdo 

programático emergente das percepções geradas da relação do homem com o mundo em 

que vive. Não basta apenas chegar e impor um conteúdo que julgamos necessário que o 

outro saiba, pois isso desapropria o saber do outro e o nosso saber , sem contexto se 

isenta de possíveis resultados positivos. Para que esse conteúdo programático venha à 

tona, pois, porque ele já existe,é o saber constituído no mundo vivido das culturas,é 

fundamental a relação de dialogicidade que muitas vezes pode soar como um estrondo 

aos ouvidos dos donos da verdade e do saber.  

A dialogicidade entre educador e educando atua como uma força vital que 

fornece energia suficiente para o desenrolar do processo de construção do conhecimeno. 

Com toda sua argúcia, Freire nos ensina que, para que o diálogo exista, a pessoa deve se 
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despojar da couraça do orgulho, pois não pode haver diálogo se não houver amor ao 

próximo e fé nos homens. Humildade em entender que o saber não se constitui num 

bem particular de domínio acadêmico e científico, mas é um bem comum a todos, 

inúmeras vezes apresentando-se de forma desordenada, mas passível de decifrações. E 

quanto ao amor não devemos entendê-lo como um sentimento piegas, mas como uma 

forma de respeito ao outro, respeitando o seu saber e acreditando sempre na sua fé de 

criar e recriar. 

O nosso movimento de compreensão da AIDS em situações de complexidade  nos 

levou à construção de categorias relacionadas a diferentes esferas dimensionais, produto 

das vivências, experiências intersubjetivas e formação profissional. As dimensões 

encontradas se vinculavam a contextos discursivos que nos revelam os seguintes 

construtos: 

A CONCEPÇÃO MÍTICA DA DOENÇA 

A AIDS é uma doença amplamente conhecida, talvez uma das mais abordadas nos 

lares, nas conversas cotidianas, na mídia nacional e internacional. Segundo Loyola 

(1994), a vinculação à mídia não se dava necessariamente pelo seu caráter informativo, 

enfocando o conteúdo de mensagem, senão funcionando com veículos de alto consumo, 

divulgando imagens de artistas famosos (ANEXO IV), tratando a doença como 

celebridade. No seu início, a doença  parecia realmente distante, era coisa de artista, 

gente rica e famosa que vivia na promiscuidade. O levantamento jornalístico da vida 

pessoal dessas pessoas comumente revelava alguma penumbra em sua conduta, 

permanecendo assim por anos vinculado o mito da AIDS – o que não demorou a ser 

incorporado pela sociedade. Atualmente, com o advento de novas interações 

medicamentosas, é menos  provável que se encontrem pessoas com a facies com a qual 

a AIDS se apresentava. Essa percepção da AIDS como coisa de outro traz consigo uma 
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série de conceitos pré-formados e condutas que certamente influenciam o 

comportamento do profissional na sua relação com a clientela.   

 

 “Eu acho também que às vezes o que eu percebo é que a gente 

ainda pensa que a doença não vai chegar na gente, a gente 

sente muita AIDS no outro, acontece lá longe, eu não tenho 

ainda nenhum amigo ou nenhuma pessoa próxima minha que 

tenha AIDS e eu acredito que essas pessoas também não 

tenham ainda, então eu acho assim que a gente não imagina 

ainda a doença perto da gente”. 

 

“A própria criação da gente, a gente às vezes é criada num 

sistema que é aquela coisa, por exemplo, você atende uma 

pessoa que é prostituta, então tem profissional que já começa a 

ver com outros olhos essa pessoa, um homossexual você já vai 

ali querendo ou não tratar de outro jeito, então acho que nós 

temos que ser trabalhados pra mudar  isso”. 

 

 Pode-se observar que ainda existe a concepção mítica de que a AIDS é doença 

do outro, dos que se enquadram nos anteriormente denominados grupos de risco, como 

drogados, promíscuos, prostitutas. No início da epidemia, se instaurou uma confusão 

geral, acompanhada de uma caça às bruxas, notadamente aos homossexuais. Atualmente 

a AIDS não causa tanto pânico como no inicio, pois os jovens de hoje não estiveram 

embalados pelo terror aparente da doença e não participaram da dor pública de uma 

morte anunciada e aos que presenciaram aquele momento restou a lembrança de uma 
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história que parece ir pertencendo ao passado. Para Catonné (2001), percebe-se aí um 

sinal de maturidade coletiva. A prevenção à AIDS, pautada em medidas que 

desencadeiem o terror coletivo, provou não ser a melhor forma de combate à doença, 

visto que a incidência de pessoas infectadas foi crescendo cada vez mais. Pleiteava-se a 

noção de que o medo referente à AIDS diminuiria, caso a população fosse informada 

sobre a doença e suas formas de transmissão. A partir desse pressuposto, foram 

desencadeadas no País e no mundo diversas medidas educativas, implementadas 

sobretudo pelas unidades de saúde pública em diversos setores da sociedade. Vários 

avanços no que diz respeito à prevenção da AIDS no Brasil já foram alcançados, no 

entanto, apesar de anos de epidemia, ainda se pode observar crescente aumento das 

doenças apesar dos muitos esforços empreendidos também pela população civil e 

grupos organizados dos movimentos sociais.  

 Em seguida vê-se que a dimensão moral encontra sua face singular na 

problemática do medo e da culpa, no caso do HIV. Vejamos:   

Porque o HIV é uma situação extrema aí fica uma coisa um 

pouco do nosso imaginário e do nosso medo em relação a 

AIDS e em relação a uma doença sexualmente transmissível 

concreta, que você tem às vezes ali na unidade um 

medicamento, que você fez aquele treinamento de abordagem 

sindromica e você tem mais ou menos a conduta a tomar em 

relação ao tratamento, esse medo permanece também. 

 

Existe receio do profissional de como lidar com isso tem até um 

receio em relação às perguntas que o paciente faz pra você 

naquele momento ali você como profissional “isso foi o meu 
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marido?” aquela estória do aconselhamento, então o 

profissional acho que às vezes até naquele momento ele fica 

com um certo receio até de vim essas perguntas a tona e você 

tem que ter uma saída, você tem que orientar e como se diz, o 

paciente observa bem quando o profissional está firme na 

resposta ou está tentando ludibriá-lo. 

 

 Como um desdobramento desse aspecto, vê-se o medo que os profissionais de 

saúde alardearam que têm, ao lidarem com AIDS. E aqui que aparece de um modo mais 

forte , a idéia de que seus próprios valores morais podem, interceptar um trato com 

paciente que seria desejável ter com o paciente observemos: 

 

A própria criação da gente, a gente às vezes é criada num 

sistema que é aquela coisa, por exemplo, você atende uma 

pessoa que é prostituta, então tem profissional que já começa a 

vê com outros olhos essa pessoa, um homossexual você já vai 

ali querendo ou não, então acho que nós temos que ser 

trabalhados pra isso. 

 

Eu acho que tem a ver realmente cada individuo a sua carga de 

conceitos formados ao longo de sua vida, até mesmo a questão 

familiar, religião e às vezes outros fatores como a sua própria 

experiência, se ela não tiver tido uma relação bem estruturada 

na própria vida pessoal, ela pode muito bem carrear pro 
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paciente e o paciente sair dali com uma outra visão que não é 

uma visão correta 

 Do imaginário na relação com a AIDS, vincula-se a esse medo, em grande 

medida, o problema da culpa, certamente marcado, também, pelo estigma dos guetos, 

do histórico da AIDS como peste “gay”, da idéia de grupos de risco, impureza e 

promiscuidade. 

O PRESERVATIVO COMO INSTRUMENTO DE INTERMEDIAÇÃO 

NA RELAÇÃO DE PODER 

A seguir são tecidas algumas considerações sobre o instrumento que se interpôs 

de maneira significativa no cotidiano da vida das pessoas após o advento da AIDS: o 

preservativo masculino sempre teve origem e existência relacionadas como uma das 

formas de se evitar filhos. Não se trata de um elemento novo, ao contrário, o 

preservativo foi descrito pela primeira vez em 1540, quando o italiano Fallopio disse 

que um envoltório sobre o pênis durante o ato sexual impedia a disseminação de 

doenças. As primeiras referências como anticonceptivos surgiram em poesias eróticas 

editadas na Inglaterra, no início do século XVII. Desde então, eram amplamente 

vendidos na Europa e produzidos com membranas dos intestinos de animais -carneiros, 

principalmente  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1997).Com o advento da AIDS, se 

começou a falar de “safer sex” ou sexo mais seguro, enfatizando sobretudo o uso da 

camisinha como principal forma de se evitar a aquisição do vírus, como reporta Vera 

Paiva (1992:117): 

 

“Para alguns sexo mais seguro se restringirá à recomendação do 

uso da camisinha; para outros ,como a Igreja Católica, o uso da 

camisinha será visto com desconfiança e até condenado. Para 



O Programa Saúde da Família na prevenção de situações de complexidade: O EXEMPLO DA AIDS 108 

outros ainda, sexo mais seguro será a interdição de quaisquer 

trocas de fluidos corporais(...)Existem aqueles para quem sexo 

mais seguro será a abstinência total, e a relação monogâmica e a 

fidelidade serão as garantias contra o vírus. E existirão sempre 

aqueles que nunca se considerarão em risco e, por mais que 

recebam informações , não mudarão seu comportamento.” 

 

Reitera-se novamente o dinamismo das culturas referente a tudo o que envolve, 

as pessoas,notadamente aos significados que se atribui às relações sexuais não estáticas, 

mas moldadas pela multidimensionalidade (biológica, desejante e cognitiva) dos 

sujeitos_o que , concretamente, significa que as decisões sobre sexualidade que se 

vivencia está permeada por questões éticas, morais, políticas e religiosas, entre outras. 

Nos grupos focais, entre os profissionais do PSF, foi abordado o uso da 

camisinha. O grupo em geral pronunciou-se sobre o assunto, asserverando ser o 

preservativo algo que interfere negativamente no desenrolar da relação sexual, alterando 

a sensibilidade, produzindo desconforto e retirando o clima de naturalidade da relação. 

  

 

O que quer o homem? 

Na opinião de vocês por que que as pessoas não aderem ao uso 

do preservativo? O que vocês acham que leva as pessoas a esse 

comportamento? Vocês são profissionais de saúde e todo santo 

dia estão dando diretamente com essa realidade. 

As pessoas ou o casal? 
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As pessoas, casal, pessoa individual homem ou mulher, em geral, 

você pode enfocar nos três níveis, mulher, homem e casais. 

Aqui na unidade que a gente atende as mulheres, o que eu sinto 

muito conversando com elas, se usa mais o masculino, feminino 

nem chegou ainda nas unidades e até a percepção delas também 

acho que não entrou ainda de pensar um dia trabalhar no feminino 

e no masculino elas botam uma boa parte da culpa no homem, se 

bem que algumas também dizem que não acham muito 

interessantes, mas na verdade elas falam em relação ao homem, 

que eles não gostam, que acham ruim e que incomoda e tal. 

 

Às vezes a mulher sabe que ela está correndo risco, mas ela é 

submissa a uma pessoa, ela não tem poder de decisão, ela não 

compartilha esse poder de decisão com o colega e onde ele é 

que predomina, então acho isso também interfere na questão 

dela saber o que é o correto e acabar fazendo errado. 

 

Que leitura crítica poderá pôr ordem na descrição do presente e possibilitará pensar 

o eixo de ações futuras? As falas dos grupos focais coincidem com o que foi levantado 

através do uso dos questionários, na primeira fase dessa pesquisa, onde se percebe que o 

uso do preservativo está relacionado ao que quer o homem , coisa do tipo “ele não gosta 

de usar preservativo” pode significar um campo de negociações onde outras dimensões 

(econômica, política, religiosa, moral entre outras) determinam a fragilidade ou não da 

mulher quanto ao seu poder de negociação. 
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Eu vou falar como homem e profissional da área de saúde. Na 

realidade o que eu percebo é que realmente a camisinha ela é 

um pouco incomoda, ela aperta, ela diminuiu um pouco a 

sensibilidade do pênis, ela vamos dizer assim atrapalha o clima 

que você ta excitado, mas por uma questão de cuidado tem que 

parar um momento, lembrar da camisinha, se preparar, tirar a 

camisinha, colocar dentro da técnica exata, ás vezes os homens 

não sabem que a mulher pode colocar e seria bem mais 

prazeroso e isso faz na realidade com que ela seja um pouco 

esquecida, porque na realidade quando você lembra da 

camisinha no meio da relação, quebra uma questão, acho que 

todo esse pensamento de excitação emocional, de preparação 

emocional e que você ta ali preparado a se juntar a outra 

pessoa e quando tem essa parada, essa parada é incômoda, eu 

acho que para os dois e pro homem mais porque a excitação da 

mulher ela até pode demorar a começar, mas quando começa 

ela perpetua um pouquinho mais e já homem não, qualquer 

coisinha ele perde a ereção, se ele não tiver bastante excitado 

ou bem concentrado ali ele perde a ereção e a camisinha foi 

pro beleleu, 

 

Tem alguns homens que não sentem tanta diferença, agora tem 

outros que realmente o incômodo é muito grande, fora o aperto 

que infelizmente existem até as graduações de anglo da 

camisinha, mas normalmente no comércio não se conserva 
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isso, então se vende a camisinha e tanto faz aquela pessoa que 

tem o pênis com diâmetro um pouquinho menor ou um 

pouquinho maior, ás vezes o cara tem o pênis com o diâmetro 

maior, mas a camisinha é menor, então vai ter o incômodo bem 

mais aumentado, então eu acho que isso interfere. 

 

 

 Sobre alguns aspectos bastante concretos que envolvem uma espécie de tecnica 

de botar a camisinha , seu tamanho, lubrificação e modo de operar há outros aspectos 

que lidam com as representações da experiência sexual e o inconsciente pulsional.  

Leia-se na seqüência: 

                                       

Eu estava lendo um pesquisa de gênero sobre mulher e homem, 

uso de camisinha e um casal declarava que eles tiveram uma 

experiência com camisinha por muito tempo e a experiência foi 

difícil, mas que depois que eles compreenderam que a 

camisinha é posta no homem, mas que o uso da camisinha é do 

casal, eles disseram pra mim que tinha dois fatores, esse e o 

segundo fator era que o homem ele tem uma relação sexual que 

ela é muito fálica e que por isso o uso da camisinha ainda se 

torna uma coisa mais grave. O que vocês acham disso? Porque 

pra o homem o fundamento da relação ta na penetração e a 

mulher tanto pode ser como não pode ser e essa era a 

discussão desse casal. Porque o corpo existe toda uma...por 

exemplo, você fala o homem tem que parar e botar a 
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camisinha, mas se a mulher tiver excitando o homem em 

alguma outra área do corpo, será que essa dificuldade vai ser 

tão grande? Então eles colocavam duas coisas: uma que a 

responsabilidade do uso da camisinha fica muito em cima do 

homem porque é um preservativo masculino e quando a 

camisinha é um uso do casal, e a outra coisa, é que a 

sexualidade masculina na nossa cultura ainda é muito fálica, é 

muito o uso do pênis, então colocar uma camisinha no pênis 

quando o pênis é a grande coisa da relação sexual pra o 

homem, se torna ainda mais difícil. 

 

 A experiência corporal-inconsciente produz um saber e um sujeito de saber: 

aquele que se faz reconhecer no registro de sua experiência (COSTA; 14 p.), mas o 

saber da experiência não garante que o sujeito conheça o que sua experiência lhe diz, 

uma vez que o saber inclui o que o inconsciente produz e o saber inconsciente é um 

saber que não se sabe e por isso se repete, atualiza-se na relação. 

 Para W. Benjamin, por exemplo, a experiência parece se constituir no momento 

da transmissão. Isso significaria que o saber que se faz consciente parece ansiar por um 

colo que o ampare e o faça vir fazer sua experiência torna-se , portanto, consciente. 

Ainda, isso parece nos impulsionar a idéia de queo saber do corpo que inclui o 

inconsciente pode querer um colo para se dizer : este colo poderia ser os grupos da 

unidade de saúde? Poderia ser os grupos formais e informais da unidade da comunidade 

onde circulam os saberes comuns às pessoas, no seu cotidiano?; ao dizer-se esse saber 

parece exercer ou impulsionar o sujeito a se perceber ou não como autor do que vive e 

pensa? Ao se formular essas questões, elas parecem impelir a que se pense em termos 
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de uma (nova ?) cultura da sexualidade na qual os dizeres e os fazeres humanos podem 

fazer a critica do que estão a assumir sem que sejam autores  de suas escolhas em um 

nível mais consciente. 

   

Acho que na relação afetiva também fica difícil porque  o uso 

do preservativo mexe com a questão da confiança, então alguns 

casais também relatam isso “porque se eu for pedir pra ele 

usar ele vai desconfiar ou vai achar que isso...” é uma coisa 

que vai abalar a confiança entre o casal, eu acho que isso aí 

também é uma das barreiras pras pessoas não aderirem. 

 

É como se houvesse um abalo nessa relação de confiança do 

casal, alguém ta desconfiando um ou o outro, acho que tem 

esse lado também. 

 

Você ta desconfiando de mim? Se eu só saio com você.Ou você 

fez alguma coisa, passa muito pela questão de confiança do 

casal também, então há essa barreira pra uns. 

 

Segundo Loyola (1994), com o advento da AIDS apareceu outro tipo de 

inconveniente relacionado ao uso do condom9: usá-lo pode despertar a desconfiança do 

(a) parceiro (a) quanto ao seu estado de saúde ou frente à sua vida sexual. Esse 

inconveniente se revela com maior intensidade nas relações afetivas mais estáveis, 

sobretudo entre pessoas casadas, causando desconforto na relação. 

9 Também denominado camisinha, preservativo masculino. 
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 Nas sociedades ocidentais, o casamento constitui, na sua grande maioria num 

sacramento, pelo qual duas pessoas se unem através de laços de afetividade, pautadas 

em uma relação monogâmica, onde se busca a união consensual para a formação de 

uma família, que empreenderá seus esforços para a manutenção dos seus integrantes e 

perpetuação da espécie. Abordar assuntos que despertem questionamentos sobre a 

fidelidade conjugal parece descortinar uma delicada arena de conflitos no âmbito das 

relações interfamiliares. 

Vê-se  aqui que a eleição do uso do preservativo se junta a uma questão moral que 

se explicita nessas colocações na seguinte forma: pedir para usar “camisinha” seria 

desconfiar do outro e uma relação afetiva exige confiança. Uma dimensão (a moral) 

informa, influencia ação do sujeito em relação. Caberia perguntar: em que grupos 

humanos essa questão é mais freqüentemente trazida nestes termos? Que ambientes 

estes grupos freqüentam e como esses saberes aí circulam, sujeitos a serem revistos, 

reinterpretados, passíveis de serem relidos criticamente? 

          

A gente às vezes pensa que as palavras querem dizer as 

mesmas coisas, mas por exemplo, a grande diferença entre o 

planejamento familiar e a saúde reprodutiva, é que na saúde 

reprodutiva você se preocupa com a mulher na fase de 

reprodução, ela não ta ali só planejando a família dela, que 

dizer você não ta dando foco só na questão de engravidar ou 

não, a saúde produtiva é um período da vida que você tem que 

cuidar da saúde da mulher quando ela ta reproduzindo, então 

tem a prevenção de câncer, tem as doenças sexualmente 

transmissíveis, tem a sexualidade.                                                                                                             
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Aí se verifica como a distinção entre saúde reprodutiva e planejamento familiar 

implica uma dimensão política que deve ser explicitada. A dimensão política das 

práticas do serviço de saúde (nas ações da unidade de saúde, por exemplo) influencia 

determinadas práticas como se está a ver.  

Em outro momento, vê-se como o modo de viver a relação sexual, na mulher, por 

mais pleno de fantasia (em geral)- o que é viés de gênero- leva a uma outra percepção 

do uso do preservativo. Observa-se: 

 Eu posso fazer uma pergunta? Porque me perguntaram como 

homem e vocês mulheres usando a camisinha como é que vocês 

são? 

Eu já usei. 

Eu uso a  camisinha há dois anos, só parei mesmo pra aquela 

gravidez o ano passado. Ricardo eu acho assim, quando a 

gente trabalha como a Alice falou, o corpo todo, no meu 

pensamento a questão da sexualidade a primeira coisa que eu 

boto é cabeça, aí depois é que vem o físico, a coisa da região 

genital, eu acho que a fantasia nesse momento é muito 

importante, nesse tempinho que você fala que diz que tem que 

parar pra botar, não necessariamente você tem que desligar o 

botãozinho, parar pra botar a camisinha não, é uma coisa 

muito didática. Você naquele tempo você pode ir dizendo 

coisas, porque a sexualidade ela envolve todos os sentidos, o 

tátil, a visão, o olfato, o gosto então enquanto isso você pode ir 

fazendo muitas outras coisas e a sensibilidade ta no corpo todo 
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e você vai fazendo de uma forma assim até eu diria natural, 

sem ter aquela pressa e bota devagar, tudo muito tranqüilo. Eu 

particularmente tenho uma experiência muito boa com 

camisinha.( Graça) 

Pode-se inferir que a dimensão afetiva, atravessada pela questão do gênero, 

influencia as práticas da sexualidade. Outro aspecto é que se está a chamar de aumento 

das preliminares (as caricias e o jogo do desejo antes da penetração)- o que se denomina  

reaquecimento das preliminares nas relações sexuais- incentivando carícias outras que 

levam à realização de um sexo mais prazeroso e menos focalizado na área erógena do 

órgão genital propriamente dito, envolvendo outras esferas, forçando a descobrir zonas 

eróticas pouco exploradas pelos parceiros, revelando assim o dinamismo das culturas 

referentes às próprias práticas sexuais, as quais não são estáticas e ao contrário, se 

encontram em perene estado de mutação. Ambos- homens e mulheres-parecem salientar 

que há um impulso para isso: 

Então você vai aprendendo, então assim, pra questão da 

ejaculação precoce  que eu acho que deve ser um percentual 

grande dos homens que tem esse problema, assim no caso da 

gente melhorou bastante, houve aquele aumento das 

preliminares, daquele preparo antes de realmente você chegar 

a um orgasmo mesmo com o uso da camisinha.(Graça) 

 

Essa questão de preliminares, esse nível de consciência 

infelizmente a grande maioria dos homens da comunidade e 

das pessoas que a gente atende ainda não tem, a questão 
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realmente é a penetração, é fazer, gozar, deitar, dormir 

(Celeste) 

 

Outro ponto suscitado foi a necessidade de se ter um mínimo de previsibilidade 

no que diz respeito a prever as possibilidades de usá-lo (preservativo) e tê-lo à sua 

disposição. 

 

“... porque grande parte dos homens, eles não vão perder uma 

relação por causa da falta da camisinha, mas na realidade é 

isso. Então ta ali naquele momento e bota a mão no bolso e não 

tem, ele não vai atrás na farmácia! Não, ele tira a roupa e tem 

a penetração ali mesmo”(Davi) 

 

Na fala exposta, percebe-se que o desenrolar do intercurso sexual deve culminar 

com a penetração, independentemente de que haja ou não o preservativo no alcance da 

pessoa, resgatando assim a concepção instintiva e incontrolável do ato sexual ainda 

culturalmente associado muitas vezes ao coito vaginal, sendo essa a prática sexual mais 

indicada como sendo a mais praticada pelos integrantes da pesquisa. 

“Hoje a informação está acessível para muitas pessoas, mas 

infelizmente muitos jovens, mesmo com toda propaganda de 

televisão e tudo quando chega na hora H de ter a relação ele 

esquece da camisinha. Entra no nervosismo e no êxtase ali de 

estar prestes a ter uma relação sexual e que eu digo pra vocês 
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como homem, é o sonho de todo menino é ter a primeira 

relação” (Álvaro) 

 

Com o advento da AIDS, se enfatizou muito a importância do preservativo 

masculino como forma de se prevenir das doenças, mas apesar dos esforços 

empreendidos, ele ainda é visto como um método anticoncepcional alternativo, utilizado 

na ausência de outros meios (LOYOLA, 1994). 

 

“... depois ele bota fora e também a grande preocupação do 

homem não é muito a doença e sim a gravidez. Isso a gente tem 

que mudar também: a mentalidade do homem, que o problema 

maior são as doenças.Gravidez se resolve, se tem a pílula do 

dia seguinte...”(Álvaro) 

 

“... Se a gente só oferta o preservativo no planejamento 

familiar, a gente tá perpetuando uma idéia de que o 

preservativo é pra evitar a gravidez”.(Celeste) 

 

O uso do preservativo também está associado, muitas vezes, à reiteração do 

comportamento machista em nossa sociedade, tanto que pode se materializar nas ações  

tanto de homens quanto de mulheres. Segundo o olhar de alguns participantes da 

pesquisa acerca da população com a qual trabalham, observa-se que: 
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“,,,o problema cultural também é muito grande, o homem não 

quer usar, elas dizem que o homem não quer usar a camisinha, 

mas quando você vai mais a fundo nessa anamnese, você vê, na 

verdade, que aquele casal nunca nem usou. Então como é que 

ele vai saber se a coisa é ruim, se ele nunca experimentou. 

Então já de cara a pessoa  já diz assim: “não, a gente não 

gosta porque a gente imagina que vai perder o prazer e é igual 

a chupar um bombom com casca”(Francisco) 

 

“mas as outras com medo de perder o homem, que também isso 

é um fator que interfere, elas se sujeitam a ter relação sem 

camisinha e aí correndo o risco de doenças, de gravidez 

indesejada” (Celeste) 

 

 “Outra coisa também que  eu observei, eu mesmo percebo isso 

na minha prática do dia a dia, é que a gente... nessa questão 

dessa sociedade machista ... a gente às vezes só se preocupa na 

questão do homem que traiu a mulher, às vezes a mulher chega 

com uma DST e a gente já tem uma tendência a ligar na 

questão do homem”(Celeste). 

 

“Só uma coisa, nós ainda estamos vivendo uma geração em 

que as pessoas não usavam camisinha pra ter relação, não 

existia AIDS, não existia DST assim com grandes propagandas 

até mesmo institucionais de campanha de saúde de prevenção, 
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eu sei que não existia, então a gente tem um bocado de gente 

ainda vivendo naquela mentalidade que não precisa usar 

camisinha porque na realidade não vai pegar e ele vive muito 

bem” (Davi) 

 

Em inúmeras vezes se revelaram, nas falas, as observações pertinentes às relações 

de gênero na sociedade nordestina, sendo classificada como machista, categoria esta que 

não se limita somente ao comportamento individual ou coletivo das pessoas de sexo 

masculino mas, em contrapartida, se vê amparada pela sociedade como um todo, 

inclusive pela conduta e modo de vida das mulheres. Mais uma vez, observa-se que os 

significados não são construídos de forma individual, desvinculando-se do seu meio 

sociocultural, situação econômica e crença religiosa. Seria pueril insistir com pessoas do 

sexo masculino que o uso do preservativo seria fundamental para a prevenção da AIDS, 

ignorando, em contrapartida, a complexidade (multidimensionalidade) das negociações 

que envolvem esses indivíduos e perservando em posicionar de forma reducionista o 

olhar sobre o problema. Ressalta-se, também, que, apesar dessas práticas se 

desenvolverem na intimidade das relações, elas são vividas socialmente, isto é, são 

compartilhadas pela coletividade da qual fazem parte. Todos, no mais intimo de suas 

relações, compactuam crenças semelhantes à sua cultura e, em diálogo com ela (por 

conflituoso que seja), norteiam o seu cotidiano. 
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A naturalização de conteúdos históricos sociais nas relações 

interpessoais mediados pelas relações de poder. 

  

Nas falas dos grupos focais, alguns aspectos relacionados aos significados eróticos 

emergiram durante as discussões, tais como a concepção da noção de instinto como 

sendo a um desejo incontrolável. Para Parker, essa noção de instinto é construída 

através do simbolismo cultural complexo que, ao mesmo tempo, o define e o relaciona 

às manifestações físicas concretas do corpo, como a excitação sexual. Comparar o 

desejo sexual humano com o instinto dos animais irracionais é aceitar a noção que a 

insatisfação _e também a satisfação_ dessas sensações produz um conflito interno 

intenso por controlá-lo e administrá-lo. 

Observa-se que ainda há uma significação do sexo como um fenômeno 

naturalista, entendido como uma força incontrolável que se apropria dos corpos, 

podendo ser perfeitamente compreensível que seja visto como saciado exclusivamente 

como necessidade biológica. Essa concepção reducionista desqualifica a construção 

social da sexualidade humana, negando a heterogeneidade de fatores que a constituem, 

conferindo-lhe características de imutabilidade, pois até onde se poderia intervir em 

algo que é próprio da natureza humana? Para Weeks, (2001:43 apud LOURO, Guacira), 

Essa abordagem reduz a complexidade do mundo à suposta simplicidade imaginada de 

suas partes constituintes e procura explicar os indivíduos como produtos automáticos 

de produtos internos. 

Ao considerar a prática da sexualidade como estritamente biológica, todos os 

aspectos que lhe dizem respeito devem ser encarados do ponto de vista das 

particularidades, as mudanças devendo se processar na individualidade de cada um, 
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independentemente de quaisquer outros fatores externos. Seria concebível, portanto, 

crer que haveria coisas intrínsecas tanto de natureza feminina como masculina, e que 

cada um atuaria conforme sua formação biológica ante os diferentes fenômenos 

relacionados à sua sexualidade. O sexo, por sua vez, visto como fenômeno 

incontrolável, parece estar visceralmente relacionado aos modelos masculinos de 

sexualidade que sempre predominaram na sociedade capitalista ocidental. Uma nuança 

dentro dessa óptica é a separação entre o que se diz ser sexo e o que se nomeia de amor, 

afeto, sentimento. 

Essa idéia de instinto como algo do registro da natureza, superado pelo registro da 

cultura que , na unidade, é o que vai constituir o homem como sujeito de linguagem 

necessita ser referenciada aqui. Ana Costa (op cit; p.71) assim se refere ao tema 

(condições de escolha):  

 “Se acreditássemos que obedecemos a processo da natureza, como qualquer 

animal, seria consolador simplesmente pensar-se que o que se manifesta nessas 

situações de privação dos meios que organizam a cultura é o retorno de nossa 

animalidade; podemos beber xixi, comer nosso companheiro morto, matar em série com 

frieza. Isso não nos causaria problema. Mas hoje ninguém mais acredita nisso, nem 

mesmo a ciência  Essa obsessão por descobrir os genes que determinam nossa 

humanidade decorre de uma impotência absoluta em defini-la a partir de processos 

naturais. Então não são somente os lacanianos que acreditam que a cultura 

desnaturaliza, apesar de que, aparentemente são eles que a reconhecem.” (p.72,op. cit). 

 Percebe-se que o discurso da naturalidade está fortemente presente no cotidiano 

dos profissionais de saúde sobretudo, quando relacionados à esfera da sexualidade 

humana. 
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Conclusão: 

 Observa-se que lidar com situações de complexidade, como no caso da AIDS, 

requer um olhar diferenciado, pois são múltiplas as dimensões a que o sujeito está 

exposto. Entende-se que essa  complexidade não se restringe  apenas a doença mas 

sobretudo ao homem que, por si, já constitui em um ser complexo. A importância do 

sentimento do outro, suas crenças , seus modos de enfrentamento e o que o levam a 

pensar de uma determinada forma são elementos necessários para se  promover 

mudanças no âmbito da educação popular. A idéia da educação normatizadora, 

verticalizada, de cunho hierárquico alheia  às necessidades do homem e dos grupos ,que 

sempre esteve presente nos serviços de saúde,  provaram não surtir mudanças 

significativas na prevenção das doenças.   

 Nesse estudo vê-se, sutilmente, que esses profissionais, apesar da formação e 

capacitação a que foram “submetidos”, encontram-se moldados no mesmo amálgama da 

comunidade com a qual lidam. Percebe-se o reconhecimento dos limites por parte deles 

embora, haja uma relação de distanciamento pautada por um saber que se julga 

onipotente e que se expressa através da ação normatizadora da conduta do outro.  

 Essa pesquisa revela o olhar reducionista do profissional de saúde que ainda 

encara a AIDS como doença do outro, percebendo com naturalismo aspectos 

relacionados à sexualidade humana, tudo isso envolto em uma relação intrínseca de 

poderes. Enfim, isto significa que é preciso repensar nossa abordagem acerca de 

assuntos tão complexos como à sexualidade humana; que este é um universo constituído 

por uma vasta simbologia de fenômenos que nos incitam à reflexão, redirecionando 

nosso olhar na compreensão de situações inusitadas que na verdade não são tão 

inusitadas assim, mas ávidas de uma dimensão maior de interlocução. 
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Anexo I: Questionário 

Instrumento baseado e adaptado do Questionário empregado pelo Ministério da 

Saúde sobre o Comportamento Sexual da População Brasileira. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 

O senhor (a) está sendo convidado (a) para participar de uma pesquisa, 

que tem como Titulo "AIDS, produção do saber e cultura: Estudo com profissionais do 

Programa Saúde da Família". 

Este projeto tem como objetivos apreender as representações sociais dos 

profissionais do PSF com relação à sexualidade, DST/AIDS gênero e cultura popular 

para a obtenção de informações necessárias ao desencadeamento de redes sociais 

locais para a promoção de saúde e prevenção das DST/AIDS junto as populações 

carentes da periferia de Fortaleza. 

Para participar desta pesquisa o (a) senhor (a) precisará responder perguntas, 

assinalando respostas em formulários previamente elaborados, e em algumas 

ocasiões faremos perguntas, procedendo anotações imediatamente evitando 

esquecimento das respostas. 
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Outro recurso utilizado para o desenvolvimento da pesquisa será a filmagem 

realizada durante o segundo semestre de 2002, no local de trabalho, bem como 

durante aulas de treinamento.  

Tendo sido satisfatoriamente informado sobre a pesquisa "AIDS, 

produção do saber e cultura: Estudo com profissionais do Programa Saúde da Família" 

realizada sob a coordenação da Professora Drª Ligia Regina Sansigolo Kerr 

Pontes, concordo em participar da mesma, respondendo questões e me 

submetendo a filmagens em situações de trabalho e de treinamento, as quais 

poderão ser utilizadas como material institucional e educativo. 

Estou ciente de que posso retirar este meu consentimento a qualquer 

tempo, e que a Professora Drª Ligia Regina Sansigolo Kerr Pontes está disponível a 

responder dúvidas ou questões relativas a esta pesquisa nos telefones: 85-288-8044 

e 288-8050. 

Fortaleza, ______ de_______________ de 2002. 

 
________________________________________ 

Assinatura  do participante 
 
 
 
  

 

Universidade Federal do Ceará 

Departamento de Saúde Comunitária 
R: Prof Costa Mendes, 1608 – 5º andar – Rodolfo Teófilo  
Fax/Fone: 55-85-288-8045   e-mail: saudecom@ufc.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Número  do  questionário: 

 

mailto:saudecom@ufc.br
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Data do preenchimento do Questionário. 

 

_____ / _____ / _____ 

 
 

                                                                                                                 ATENÇÃO: 

                                                             USAR LETRA DE FORMA (LEGÍVEL) E NÃO DEIXAR CASELAS EM BRANCO 

 
 
 
 
AIDS produção do saber e cultura; Estudo com profissionais do Programa Saúde da Família. 

 

 

Universidade Federal do Ceará 

Departamento de Saúde Comunitária 
R: Prof Costa Mendes, 1608 – 5º andar – Rodolfo Teófilo  
Fax/Fone: 55-85-288-8045   e-mail: saudecom@ufc.br 

 
 
 

FORMULÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 
 
 
PARTE I: IDENTIFICAÇÃO 
 
1- Dados pessoais 

Sexo: (   ) Masculino      (   ) Feminino            Idade (em anos): 
___________ 
 

2- Tempo de serviço (em anos): 
Na profissão: _________________; No PSF: 
___________________________ 
 

3- Formação /Qualificação: 
Categoria Profissional:   (   ) Médico;          (   ) Enfermeiro;  

  (   ) Auxiliar de enfermagem;     (   ) Agente de 
Saúde. 

 
Há quanto tempo concluiu seu curso (em anos): 
_______________________ 
 
Fez Curso de Especialização 
   (   ) Sim              Em que área? 
______________________________ 
   Há quanto tempo (em anos) ? 
_________________________ 

 
(   ) Não 

mailto:saudecom@ufc.br
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Participou de treinamentos relacionados a DST/AIDS ? 
  (   ) Sim    Quais? 
_________________________________________ 

__________________________________________
__ 

 
(   ) Não 

 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 

1.  Em que dia, mês e ano você nasceu?  

Dia mês ano _____/ _____ / _____     
Atenção entrevistador: se o entrevistado não souber 

informar, preencha dia/mês/ano com 99/99/99 e 
registre a idade em anos completos 

 
 
 
 

NASC 

2.  
Você lê jornais? (Leia as opções) 
 

  Sim, diariamente.   
Sim, quase todos os dias. 

Sim, uma vez por semana. 
De vez em quando. 

  Sim, raramente  
  Nunca (siga para a pergunta )  

  Não responde (siga para a pergunta )   
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

LEJORN 

3.  
Qual é o jornal que você lê com maior 
freqüência?  
(Citar apenas a mais lida) 

  
QJORN 

4.  
Você lê revistas? (Leia as opções) 
 

  Sim, diariamente. 
  Sim, quase todos os dias. 

  Sim, uma vez por semana. 
  Sim, raramente. 

  Nunca (siga para a pergunta 7)  
  Não responde (siga para a pergunta 7)   

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

LEREV 

5.  

Qual é a revista que você lê com maior 
freqüência?  
(Citar apenas a mais lida) 
 
 

  

QREV 

6.  
Você ouve rádio?  
 

  Sim, diariamente  
Sim, quase todos os dias. 

  sim, uma vez por semana. 
  sim, raramente. 

  nunca (siga para pergunta 9)  
  não responde (siga para a pergunta 9)   

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

OURAD 

7.  
Que programa você escuta com maior 
freqüência?  
 

  
PROG 
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8.  
Você assiste televisão? (Leia as 
opções)  
 

  Sim, diariamente. 
  sim, quase todos os dias. 

  sim, uma vez por semana. 
  sim, raramente. 

  nunca (siga para pergunta 11)  
  não responde (siga para a pergunta 11) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

VETV 

9.  
Qual o programa que você assiste com 
maior freqüência?  
 

  
QVETV 

10.  

No que diz respeito à sua cor ou raça, 
como você se classifica?  
(Leia as opções) 
 

  Branco 
  pardo 

Preto 
  amarelo 
  indígena 
  não sabe 

  não responde                        

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

RAÇA 

11.  
Atualmente você leva uma vida de 
casal?  
 

  Sim  
  Não (siga para a pergunta 16)  

  Não responde                        
 

1 
2 
3 

VIDACA 

12.  
Isto quer dizer que vocês moram 
juntos?  
 

  Sim  
  Não  

  Não responde                         
 

1 
2 
3 

TEMJUN 

13.  
Há quanto tempo dura esta relação?  
 

  Menos de  1 ano  
  de 1 a 2 anos  

  Mais de 2 a 3 anos  
  Mais de 3 a 5 anos  

  Mais de 5 a 10 anos  
  Mais de 10 anos  

  Não sabe  
Não responde                          

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

TEMPREL 

14.  
Você é: (Leia as opções)  
 

  Solteiro(a)  
  Casado(a)  

  Viúvo(a)  
  Unido(a)  

  Separado(a)  
  Divorciado(a)  

  Não responde                        
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ESTCIV 

15.  
País em que nasceu?  
 

 Brasil  
 Outro país (siga para Pergunta 20) 

Não sabe  
 Não responde                        

 

1 
2 
3 
4 

PAIS 

16.  
Estado em que nasceu:  
 

Ceará 
Outros 

Qual_____________________ 

1 
2 
3 

ESTADO 

17.  
Qual o município em que você nasceu?  
 

  O mesmo de residência  
Outro município no estado 

  Outro estado 

1 
2 
3 

MUNICIP 
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  Não sabe 
  Não respondeu                                    

 

4 
5 

18.  
Há quantos anos mora aqui nesta 
cidade,sem ter morado noutro lugar?  
(se menos de um ano preencher 00) 

Se não sabe 99                                        
Se não responde 88                                 

 

1 
2 TMORA 

19.  

Até seus 18 anos, você morou com 
irmãos ou irmãs, incluindo os adotados 
e meio-irmãos?  
 

  Sim  
  Não (siga para pergunta )               

Se sim, (leia as opções)  
  Irmãos mais velhos  
  Irmãs mais velhas  
  Irmãos mais novo 
  Irmãs mais novas  

  Irmãos e irmãs mais velhos e mais novos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

IRMORA 

20.  
Até seus 18 anos você morou com: 
 

  Só com pai e mãe 
  Só com pai 

  Só com mãe 
  Só com outros parentes 

  Com pai, mãe e outros parentes. 
Só com outras pessoas  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

PAIMORA 

21.  
Durante sua infância, você diria que 
seu lar era? (Leia as opções) 
 

  Feliz 
  Mais ou menos feliz 

 Infeliz                                                             
 

1 
2 
3 

LARFEL 

22.  
Durante sua infância, você diria que o 
seu lar era? (Leia as opções)  
 

  Rico  
  Remediado  

 Pobre                                                             
 

1 
2 
3 

LARERA 

23.  
Durante sua infância, você diria que 
em seu lar? (Leia as opções)  
 

  As pessoas brigavam muito  
  As pessoas brigavam de vez em quando  

  As pessoas não brigavam                               
 

1 
2 
3 

SITLAR 

24.  
Durante sua infância, você diria que 
em seu lar? (Leia as opções)  
 

  As pessoas eram carinhosas  
  As pessoas eram mais ou menos carinhosas  

  As pessoas eram secas                                  
 

1 
2 
3 

PESLAR 

25.  
Durante sua infância, você diria que 
seu lar era? (Leia as opções)  
 

  Religioso  
  Mais ou menos religioso  

  A religião não era importante                          
 

1 
2 
3 

RELAR 

26.  
Atualmente, qual é sua religião?  
 

  Católica romana 
  Protestantismo histórico 

  Pentecostal 
  Espírita kardecista  

  Afrobrasileira 
  Nenhuma 

  Não responde 
Outra. Qual?________________  

(especifique)                                            
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

RELIG 

27.  
Em que religião você foi criado(a)?  
 

  Católica romana 
  Protestantismo histórico  

1 
2 

QRELIG 
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  Pentecostal  
  Espírita kardecista  

  Afrobrasileira  
  Nenhuma  

  Não responde  
Outra. Qual?________________(especifique)  

Não sabe                                            
 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

28.  
Que importância a religião tem em sua 
vida?  
 

  Muita 
  Mais ou menos importante 

  Pouca 
  Nenhuma 
  Não sabe 

  Não responde 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

IMPOREL 

29.  

Não contando situações como 
casamento, batizado e enterros, com 
que regularidade você tem freqüentado 
os serviços ou atividades religiosas? 
(Leia as opções, se necessário)  
 

  Nunca  
  Menos que uma vez ao ano  
  Uma ou duas vezes ao ano  

  Uma vez ao mês  
  Duas a três vezes ao mês  

  Quase semanalmente  
  Uma vez por semana  

Várias vezes por semana  
Não sabe  

Não responde 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

FREQREL 

30.  
O que você costuma fazer nas suas 
horas de folga para se divertir?  

 

  Discotecas, clubes de dança   
  Bares   

  Centros religiosos   
Clubes recreativos  

Saunas   
Boates   

 Ir à casa de amigos/parentes   
  Ficar em casa/não fazer nada   

Ver tv   
  Ler   

  Ir à praia   
  Pescar/caçar   

  Fazer esporte   
  Ir ao cinema   

  Viajar   
  Outra. Qual?__________________   

(especifique) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

FOLGA 

 
OPINÕES SOBRE SEXUALIDADE E NORMAS SEXUAIS  
Agora queremos saber o que você pensa sobre sexualidade. Vamos começar por algumas questões relacionadas com 
a sexualidade em geral, sobre as quais solicitamos sua opinião  

31.  

O que significa para você sexualidade? 
(Leia as alternativas ao lado 
enumere  por ordem de importância: 
1, 2, 3 e 4)  

 

   Ter filhos  
   Fazer sexo  

   Relacionamento amoroso  
   Prazer sexual  

   Não sabe o que significa  
 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

SIGSEX 
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Agora gostaríamos de conhecer sua opinião sobre as afirmações relacionadas ao sexo. 

32.  

O que você diria sobre as afirmações 
ao lado.  Escolha uma das opções 
abaixo: 
   (1) concorda completamente, 
   (2) concorda em parte, 
   (3) discorda em parte 
   (4) discorda completamente.  
 

  A atração sexual conduz forçosamente ao amor 
  Num casal o amor pode existir sem atração sexual   

  O amor se constrói lentamente, todos os dias     
Pode haver amor sem fidelidade   

  É possível ter relação com alguém sem amar   
  A infidelidade ou traição passageira reforça o amor   

  O amor surge de repente   
A fidelidade é essencial para a felicidade do casal   
Devesse ter relações sexuais somente quando se 

está apaixonado 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

 

(  ) 

AFIRSEX 

33.  

Qual sua opinião sobre as alternativas 
ao lado. Escolha uma das opções 
abaixo: 
   (1) concorda completamente, 
   (2) concorda em parte, 
   (3) discorda em parte 
   (4) discorda completamente 

  Ver vídeos eróticos para excitasse   
  Que os homens se masturbem   

  Que as mulheres façam sexo oral (com a boca) com 
seus parceiros   

  Que as mulheres tenham relação sexual com 
mulheres   

  Que as mulheres se masturbem   
  Que os homens façam sexo anal (por trás) com suas 

parceiras   
  Que os homens façam sexo oral (usando a boca) 

com suas parceiras   
Que os homens tenham relações sexuais com homem   
Que um homem casado no papel ou vivendo junto ou 
tendo compromisso com uma mulher tenha relações 

sexuais com outra mulher   
Que as mulheres casadas no papel ou vivendo ou 

tendo compromisso com um homem tenha relações 
sexuais com outro homem 

(  ) 
(  ) 

 

(  ) 
 

(  ) 
(  ) 

 

(  ) 
 

(  ) 
 

 
 

(  ) 

 
(  ) 

OPINSEX 

34.  

O que você acha que seus 
amigos (as), colegas de 
trabalho ou sua família, diriam 
sobre as afirmativas ao lado. 
Escolha uma das opções 
abaixo. 

 (1) concorda completamente, 
    (2) concorda em parte, 
    (3) discorda em parte 
    (4) discorda completamente 

  Ter aventuras amorosas e sexuais fora do casamento: 

Colegas/Amigos  

Familia 
  Ter relações amorosas e sexuais com pessoas do 

mesmo sexo 

Colegas/Amigos  
Familia 

 
  Quando um casal está de acordo, todas as formas 

de prazer sexual são aceitáveis 

Colegas/Amigos  
Familia 

 
 

 
 

(  ) 
(  ) 

 
 

(  ) 
(  ) 

 
 
 

(  ) 
(  ) 

COLTRAB 

35.  

Na sua opinião, situações arriscadas 
deixam as relações sexuais mais 
excitantes?  
 

  Sim 
  não (siga para pergunta 42 )  

  não sabe (siga para pergunta 42 )  
  não responde (siga para pergunta 42 )   

 

1 
2 
3 
4 

SITARIS 

36.  
Que tipo de situações arriscadas são 
estas?  
 

  
TIPARIS 
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Agora leia algumas afirmações sobre a vida sexual. Você poderia assinalar com qual delas você se identifica mais?  
 

37.  39. 
 

  As pessoas não deveriam ter relações sexuais sem 
amor  

  As pessoas podem ou devem ter relações sexuais 
sem amor  

  Não responde   
 

1 
 

2 
 

3 

PESAMOR 

38.  40. 
 

  Os jovens deveriam esperar estar casados para ter 
relações sexuais  

  Os jovens não necessitam esperar estar casados 
para ter relações sexuais  

  Não respondeu   
 

1 
 

2 
 

3 

JOVCAS 

 
 
INICIAÇÃO SEXUAL e EXPERIÊNCIAS SEXUAIS  
Agora vamos falar um pouco de sexo e sexualidade. As perguntas que se seguem são muito importantes para esta 
pesquisa. Lembre-se que este questionário é anônimo e que em nenhum momento seus dados ou endereço pessoal 
serão mencionados no decorrer do estudo.  
 
 

39.  

Existem pessoas nas quais confiamos 
e com as quais discutimos assuntos 
íntimos como a vida a dois, sexo, 
relação sexual, aventuras amorosas, 
riscos de contrair doenças por 
transmissão sexual, etc. Com quantas 
pessoas você falou sobre esses 
assuntos nos últimos doze meses?  
 

  Ninguém (siga para pergunta ) 
 1  pessoa  

   2 pessoas  
   3 pessoas  

  Mais de 3 a 5  pessoas  
  Mais de 5  pessoas  

  não sabe  
Não responde (siga para pergunta 43 )   

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ASINT 

40.  
Quem era(m) essa(s) pessoa(s)?  
 

  Cônjuge (marido, mulher, companheiro/a)   
  Namorado/noivo   

  Pai   
  Mãe   

  Irmão   
  Irmã   

  Prima   
Primo   
Amigo   
 Amiga   

  Colega de estudo ou de trabalho   
  Médico   

  Psicólogo   
  Assistente social   

  Padre, pastor, mãe ou pai de santo   
  Outra (especifique)______________   

  Não respondeu   
 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

CONJUG 
NAMOR 
PAI 
MÃE 
IRMÃO 
IRMÃ 
PRIMA 
PRIMO 
AMIGO 
AMIGA 
COLEGA 
MEDICO 
MEDFC 
PSIC 
PADRE 
OUTROS 
NORES 

41.  
Quando você era criança, você falava 
de seus problemas pessoais com 
Facilidade ou com Dificuldade 

Com seu pai 
Com sua mãe 

(  ) 
(  ) PROBPES 
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com...? (Leia as opções) Com sua irmã 
Com seu irmão 

Amigos / colegas 

(  ) 
(  ) 
(  ) 

42.  

Na sua casa, quando você era criança, 
você falava sobre sexo com Facilidade 
ou com Dificuldade com...? (Leia as 
opções)  
 

  

FALASEX 

43.  
O que você considera como 
experiência sexual? (Leia as opções) 
 

  Masturbação, jogos, brincadeiras amorosas, beijos, 
carícias e relação com penetração vaginal, oral ou 

anal 
 

  Masturbação, jogos, brincadeiras amorosas, beijos, 
carícias. 

 
  Relação com penetração vaginal, oral ou anal   

 

1 
 
 
 

2 

 
3 

EXPSEX 

44.  
Quem lhe informou sobre 
masturbação, jogos, brincadeiras, 
beijos, carícias? 
 

  

BRICSEX 

45.  

Quem lhe informou sobre as diferentes 
formas de fazer sexo Relação Sexual, 
isto é, sexo com penetração vaginal, 
anal ou sexo oral? 

  

INFREL 

46.  

Na sua opinião, deve-se falar de sexo 
com as crianças (menores de 15 
anos)?  
 

  Sim 
  Não 

  Não sabe 
  Não responde 

1 
2 
3 
4 

FACRISEX 

47.  
Quantas vezes você já esteve 
apaixonado(a)?  
 

  Nenhuma (siga para pergunta 49) 
   Vez  

  Mais de 1 a 2 vezes  
  Mais de 2 a 3 vezes  
  Mais de 3 a 5 vezes  

  Mais de 5 vezes  
  Não sabe  

Não responde (siga para pergunta 49) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

QAPAIX 

48.  Você já teve relações sexuais? (sexo 
com penetração vaginal, oral, anal)?  

  Sim 
  Não   

Se não responda pergunta 50 e siga para a 141 

1 
2 
3 

TEVREL 

49.  Você já teve carícias íntimas com 
alguma pessoa?  

  Sim 
  Não   

Se não siga para a pergunta 141 

1 
2 
3 

TCARINT 

Atenção entrevistador(a) para os casos onde o(a) entrevistado(a) responder:  
Não (2) na pergunta 53 e Sim(1) na pergunta 54 - aplique a pergunta 55 e siga para pergunta 146;  
Não (2) na pergunta 53 e Não(2) na pergunta 54, siga para pergunta 146.  
Sim (1) na pergunta 53 e Sim(1) na pergunta 54, prossiga  

50.  
O que você considera como sendo sua 
primeira experiência sexual?  
 

  Brincadeiras amorosas   
  Masturbação solitária   

  Masturbação com outra pessoa   
  Carícias íntimas   

  Fazer sexo com outra pessoa   
  Ver alguém fazendo sexo   

  Sexo na tv/ cinema   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0RELSEX 
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Sexo em livros/revistas   
Não lembra   

Não teve   
  Outras. Qual_________________   

(especifique)  
  Não responde  

8 
9 
10 
11 
 

12 

51.  
Que idade você tinha na sua primeira 
relação sexual?  
 

Idade:_______ anos  
 

1 
IDASEX 

52.  

Você lembra a idade que tinha a 
pessoa com quem teve sua primeira 
relação sexual?  
idade: I___I anos  

Se não sabe  
Se não responde   

 

1 
2 IDAPES 

53.  Era também a primeira vez para a 
outra pessoa?  

  Sim 
  Não 

  Não sabe 
  Não responde   

 

1 
2 
3 
4 
 

0OUT 

54.  A pessoa com quem você teve sua 
primeira relação era: 

  Mulher 
  Homem 

  Não responde   
 

1 
2 
3 

QPESEX 

55.  
Quem era essa pessoa?  
 

  Pessoa que conheceu casualmente 
  Amigo (a)  

  Exmarido, exmulher, ou excompanheiro (a)  
  Marido, mulher, companheiro (a) atual. 

  Noivo (a) 
  Namorado (a) 

  Garoto(a) de programa  
Prostituta (o) 

 Primo (a) 
Empregada doméstica 

  Outras _______________ 
(especifique) 

 Não responde    
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 

12 

QPES 

56.  
O que vocês fizeram nesta primeira 
relação?  
 

  Sexo oral (com a boca)   
  Sexo vaginal (com penetração pela frente)   

Sexo anal (com penetração por trás)   
  Não responde   

  Outra. Qual? ____________________   
(especifique)  

 

1 
2 
3 
4 
 

5 

QFIS0 

57.  
Quem começou ou de quem foi a idéia 
de fazer o que fizeram?  
 

  Sua  
  Do (a) parceiro(a)  

  Dos dois  
  Não se lembra  
  Não  responde   

 

1 
2 
3 
4 
5 

IDEASEX 

58.  
Nesta primeira vez tomaram algum 
cuidado para se proteger?  
 

  Sim  
  Não  (siga para pergunta ) 

  Não  responde   

1 
2 
3 

VEZCUI 
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59.  
Para as que tomaram algum cuidado 
qual foi a intenção: 
 

  Para evitar gravidez 
  Para  evitar DST e AIDS 

  Para  evitar gravidez e evitar DST e AIDS   
 

1 
2 
3 

QINTEN 

60.  
Qual o cuidado que tiveram?  
 

  Camisinha/preservativo   
  Tabela    

  Coito  interrompido    
  Pílula    

  Não  responde   
  Outros  métodos ___________________   

(especifique)  
 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 

QCUIDT 

61.  
Quem sugeriu o cuidado?  
 

  Você 
  Parceiro (a) 

  Os  dois 
  Não  se lembra 
  Não  responde   

 

1 
2 
3 
4 
5 

QSUGER 

62.  
Sua primeira relação sexual foi: (Leia 
as opções)  
 

  Por amor   
  Por tesão   

  Para agradar o(a) companheiro(a)ou namorado(a)   
  Como prova de amor   

  Para acompanhar os amigos   
  Porque os pais queriam ou estimularam   

  Porque outras pessoas da família ou estimularam   
Por curiosidade   

 Para perder a virgindade   
Foi forçado, abuso sexual   

  No casamento   
 Nenhuma destas razões. Qual?______________   

  Não responde   
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

FOIPOR 

63.  
Nessa época, que importância o sexo 
tinha em sua vida? (Leia as opções)  
 

  Muita importância 
  Importância razoável  

  Pouca importância  
  Não sabe  

  Não responde   
 

1 
2 
3 
4 
5 

IMPSEX 

64.  
E atualmente? (Leia as opções) 
 

  Muita importância 
  Importância razoável 

  Pouca importância 
  Não  sabe 

  Não  responde   
 

1 
2 
3 
4 
5 

IMPSEAG 

65.  

Entre as alternativas ao lado, enumere 
as que você considera mais importante 
na sua vida (enumere as alternativas 
segundo a ordem de importância 
que elas tem para você: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 e 8) 

   Amigos   
   Trabalho    
   Dinheiro 

   Sexo    
   Família   

   Amor   
   Poder   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

MAISIM 
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Religião  
 

8 

 
COMPORTAMENTO SEXUAL 
Agora vamos falar um pouco da sua vida sexual atualmente. Lembramos mais uma vez que este questionário é 
anônimo e que as informações são confidenciais, isto é, ninguém ficará sabendo. Suas respostas podem contribuir em 
muito, para a qualidade da pesquisa.  
 

66.  
Com quantas pessoas você teve 
relações sexuais nos últimos 5 anos  
 

  Ninguém (siga para pergunta ) 
  1 pessoa 

  2 pessoas 
  3 pessoas 

  Mais de 3  a 5   pessoas  
  Mais de 5  pessoas  

  Não sabe (siga para pergunta 141 )  
Não responde (siga para pergunta 141 )   

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0ANOS 

67.  
Essa(s) pessoa(s) era(m):  
 

  Homem  
  Mulher  

  Homens  e mulheres   
 

1 
2 
3 

0ANPES 

68.  
Sua orientação sexual sempre foi esta?  
 

  Sim (leia a instrução do quadro e siga para 
pergunta )  

  Não   
  não responde (leia a instrução do quadro e siga 

para pergunta )   
 

 

ORINTSEX 

69.  
Atualmente, você prefere relacionar-se 
sexualmente com?  
 

  Homens  
  mulheres  

  homens e mulheres  
  não responde   

 

 

ATUSEX 

 
Se você tem relação sexual estável ou é casado passe para o modulo “comportamento e práticas sexuais”  Pergunta 78 
 

70.  

E nos últimos doze meses, com 
quantas pessoas você teve relações 
sexuais?  
 

  Ninguém (siga para pergunta )  
    1 pessoa  

    2 pessoas  
    3 pessoas  

  Mais de 3  a 5  pessoas  
  Mais de 5  pessoas  

  Não sabe(siga para pergunta 141)  
Não responde (siga para pergunta 141)   

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ANOS 

71.  
E qual o sexo da última pessoa com 
quem você teve relação sexual nos 
últimos 12 meses?  

  Do mesmo sexo que você  
  Do sexo oposto ao seu   

 

1 
2 MESEX 

72.  Atualmente você tem alguma relação 
afetiva-sexual?  

  Sim  
  Não (siga para pergunta 9)   

 

1 
2 AFETSEX 

73.  
Como você considera essa pessoa?  
 

  Como um marido/mulher  
  Como um(a) namorado(a)/noivo(a)  

  Um caso, uma transa  

1 
2 
3 

CONSPES 
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  Um amigo/a  
  Garoto(a) de programa  

  Prostituta(o)  
  Outro   

 

4 
5 
6 
7 
 

74.  
Vocês tem relações sexuais (Leia as 
opções)  
 

  Regularmente  
  Esporadicamente  

  Não tem relações sexuais   
 

1 
2 
3 

TEMRSEX 

75.  

Você têm transas ou relações sexuais 
eventuais ou esporádicas (de vez em 
quando)?  
 

  Sim  
  Não   

 

1 
2 RELEXP 

76.  
Como você considera essa pessoa?  
 

  Como um marido/mulher  
  Como um(a) namorado(a)/noivo(a)  

  Um caso, uma transa  
  Um amigo/a  

  Garoto(a) de programa  
  Prostituta(o)  

  Outro   
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

VCONPES 

77.  
Vocês tem relações sexuais (Leia as 
opções) 
 

  Regularmente  
  Esporadicamente  

  Teve uma única relação   
 

1 
2 
3 

FREQREL 

 
RELAÇÕES ESTÁVEIS OU PERMANENTES  
COMPORTAMENTO E PRÁTICAS SEXUAIS  

 

78.  

Há quanto tempo você conhece seu 
marido, mulher, noivo(a) ou 
companheiro(a)?  
 

  Menos de 1 ano  
  De 1 a 2 anos  

  Mais de 2 a 3  anos  
  Mais de 3 a 5 anos  

  Mais de 5 a 10 anos  
  Mais de 10 anos  

  Não sabe  
Não responde   

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

TCONCOM 

79.  
Há quanto tempo vocês estão juntos?  
 

  Menos de 1 ano  
  De 1 a 2 anos  

  Mais de 2 a 3  anos  
  Mais de 3 a 5 anos  

  Mais de 5 a 10 anos  
  Mais de 10 anos  

  Não sabe  
Não responde   

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

TEMJUN 

80.  Qual a idade dessa pessoa?  
I___i i___i anos  

 
 

IDADPES 

81.  
Até que ano ele(a) estuda ou estudou?  
 

  Analfabeto  
1º grau  

  2º grau  

1 
2 
3 

ESCOLE 
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  Curso técnico  
  Universitário incompleto  

  Universitário completo  
  Não sabe  

Não responde   
 

4 
5 
6 
7 
8 

82.  
Em que setor de atividade esta pessoa 
trabalha?  
 

  Agricultura, pecuária ou extração vegetal  
  Indústria de transformação  

  Construção civil  
  Comércio de mercadorias  

  Prestação de serviços  
  Desempregado  

  Aposentado  
Estudante  

Dona de casa  
Outro  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

SETATIV 

83.  
Onde vocês se conheceram?  
 

  Em casa de familiares  
  Em casa de amigos  

  Em lugar de estudo ou trabalho  
  Durante uma viagem e/ou férias  

  Em clube, igreja ou outras organizações (esportiva, 
religiosa, etc)  

  Em local de diversão (bar, restaurante, discoteca, 
etc)  

  Em local público (rua, parque, ônibus, metrô)  
outros (especifique)___________________   

 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
 

7 
8 

LOCACON 

84.  Quando vocês se conheceram essa 
pessoa era: 

  Solteiro(a) 
  Casado(a) 

  Viúvo(a)  
  Unido(a) 

  Separado(a)  
  Divorciado(a)  

  Não responde  
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

PESERA 

85.  
Atualmente esta pessoa é:  
 

    Solteiro(a) 
  Casado(a) 

  Viúvo(a)  
  Unido(a) 

  Separado(a)  
  Divorciado(a)  

  Não responde] 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 

86.  
Como você classificaria a cor dele (a)?  
 

  Branco 
Pardo  

  Preto  
  Amarelo  
  Indígena  

  Não sabe  
  Não responde   

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

CORDELE 

87.  Há quanto tempo tiveram sua primeira Menos de 1 ano  1 TEMP0R 
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relação sexual ?  
 

  De 1 a 2 anos  
  Mais de 2 a 3  anos  
  Mais de 3 a 5 anos  

  Mais de 5 a 10 anos  
  Mais de 10 anos  

  Não sabe  
Não responde   

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

88.  
Onde ocorreu esta primeira relação 
sexual?  
 

  Na casa dele(a)  
  Na sua casa  

  Em casa de amigos  
  Em um motel  

  Em outro local (especifique)_____________  
 

1 
2 
3 
4 
5 

ONDREL 

89.  

Antes dessa primeira relação sexual, 
vocês conversaram sobre alguma 
coisa?  
 

  Sim  
  Não(passe para pergunta)  

  Não lembra(passe para pergunta)  
  Não responde(passe para pergunta)  

 

1 
2 
3 
4 
 

CONVER 

90.  
Vocês conversaram sobre: (Leia as 
opções)  
 

  Sentimentos de amor   
  Doenças que se transmitem através do sexo   

  Como evitar filhos   
 AIDS   

  Não conversaram sobre estas questões   
  Sacanagem   

  Outra coisa qual________________  
(especifique)   

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CONVSOB 

91.  
Vocês usaram camisinha nesta 
ocasião?  
 

  Sim (siga para pergunta 9)  
  Não  

  Não lembra  
  Não responde   

 

1 
2 
3 
4 

CAMOCA 

92.  
Por quê vocês não usaram a 
camisinha?  
 

  Porque achava que não havia risco de pegar AIDS 
(por quê?)  

Porque não havia risco de DST (por quê?)    
Porque achava que não havia risco de engravidar  

(por quê?)     
Porque conhecia o parceiro  

  Porque não tinha no momento  
  Porque o(a) parceiro(a) não gosta  

  Porque não gosto  
Porque o(a) parceiro(a) não mantinha relações  

sexuais com outras pessoas  
Porque usava outros métodos para evitar filhos  

Queria engravidar  
  Não se aplica  
  Não responde    

Siga para pergunta 9  
 

1 
 

2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
 

NOUSCA 

93.  
Com que finalidade vocês usaram a 
camisinha?  
 

  Para evitar gravidez  
  Para evitar DST/AIDS  

  Para evitar gravidez e evitar DST/AIDS   

1 
2 
3 

FINCAM 
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94.  

Você sabe se antes da relação com 
você esta pessoa tinha feito o teste de 
AIDS?  
 

  Sim, ele/ela fez  
  Sim, ele/ela não tinha feito  

  Não existia o teste  
  Não sabe  

  Não responde   
 

1 
2 
3 
4 
5 

PETEST 

95.  

E você, antes da primeira relação com 
essa pessoa, tinha feito o teste de 
AIDS?  
 

  Sim  
  Não  

  Não existia  
  Não sabe  

  Não responde   
 

1 
2 
4 
5 
6 
 

VOTEST 

96.  

E depois de ter tido relações sexuais 
com esta pessoa, você fez algum 
exame para diagnóstico da AIDS?  
 

  Sim  
  Não  

  Não responde 
 

1 
2 
3 

DEPTES 

97.  
Atualmente, com que freqüência vocês 
têm relações sexuais?  
 

  Diariamente  
  Mais de  vez por semana  

   1 vez por semana  
1   vez a cada duas semanas  

1   vez por mês  
  Não estão tendo relações no momento  

  Não sabe  
Não responde  

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

VOCTRE 

98.  
Nessas relações você tem prazer: 
(Leia as opções)  
 

  Freqüentemente  
  Às vezes  

  Raramente  
  Não responde   

 

1 
2 
3 
4 
 

TPRAZ 

99.  
Quem toma iniciativa com maior 
freqüência?  
 

  Sempre eu  
  Sempre o(a) parceiro(a)  

  Mais eu  
  Mais o(a) parceiro(a)  

  Ambos   
 

1 
2 
3 
4 
5 

MAISINI 

100.  
Vocês usam camisinha em suas 
relações sexuais?  
 

  Sim (siga para pergunta)  
  Não  

  Não responde   
 

1 
2 
3 

USREL 

101.  
Por que não utilizam a camisinha?  
 

  Porque acha que não há risco de pegar AIDS   
  Porque acha que não há risco de engravidar   

  Porque acha que não há risco de DST   
  Porque conhece o parceiro   

  Porque não tem hábito   
  Porque o(a) parceiro(a) não gosta   

  Porque não gosto   
Porque o(a) parceiro(a) não mantém relações Sexuais 

com outras pessoas   
Porque usa outros métodos para evitar filhos   

Quer engravidar   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

9 
10 

NUSCA 
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  Não se aplica   
  Não responde   

 

11 
12 

102.  

Vou ler algumas formas de fazer sexo 
e gostaria que você me falasse se 
costuma praticá-las Raramente, 
Freqüentemente ou Nunca?  
1. Freqüentemente 
2. Nunca pratica 
3. Não respondeu 
5. Não se aplica 
 

  Masturbação   
  Sexo vaginal  

  Sexo anal 
  Sexo oral  

  Carícias diversas  
 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

 

FORMAS 

103.  

Para cada uma dessas formas de fazer 
sexo, gostaria que você me dissesse 
se passou a fazer ou se deixou de 
fazer alguma delas para evitar pegar 
AIDS?(Leia as opções)  
1. Sempre Fez 
2. Fez a abandonou 
3. Não fazia e passou a fazer 
 
 

  Masturbação a dois 
  Sexo vaginal 

  Sexo anal 
  Sexo oral  
  Nunca fez  

  Não respondeu  
  Não se aplica  

 

(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 

 

FSEVIT 

104.  

Se praticam ou praticaram sexo 
vaginal, sexo anal ou sexo oral, 
Vocês usam ou usaram a camisinha?  
 

  Sempre  
  Usavam mas abandonaram  

  Não usavam mas começaram a usar  
  Nunca usaram  
  Não se aplica   

 

1 
2 
3 
4 
5 

SEVOA 

105.  Você já quis fazer alguma coisa 
diferente e ele(a) não quis?  

  Sim  
  Não (siga para pergunta)   

 

1 
2 COIDIF 

106.  Você se incomodaria de dizer o que 
foi?  

Não responde    
 

1 
QCOIDIF 

107.  
Já ocorreu situações em que você 
desejasse ter relações sexuais e ele(a) 
(mulher, marido, companheiro) não 
queria?  

  Sim  
  Não (siga para pergunta)  

  Não responde   
 
 

1 
2 
3 NOQUIS 

108.  Nesses casos, o que você costuma 
fazer?  

  Insiste  
  Obriga  
  Seduz  

  Fica quieto(a), não fala no assunto  
  Procura saber o que está havendo  

  Outra_____________________  
(especifique)   

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

COSFAZ 

109.  
Já ocorreu situações em que ele(a) 
quis ter relações sexuais ou fazer sexo 
e você não quis? 

  Sim  
  Não (siga para pergunta 0 )  

  Não responde   
 

1 
2 
3 

VOCNQ 

110.  Nesses casos o que ele(a) costuma 
fazer?  

  Insiste  
  Obriga  
  Seduz  

1 
2 
3 

ELCOF 



O Programa Saúde da Família na prevenção de situações de complexidade: O EXEMPLO DA AIDS 153 

  Fica quieto(a), não fala no assunto  
  Procura saber o que está havendo  

  Outra_____________________  
(especifique)   

 

4 
5 
6 
7 

111.  
Você se sente satisfeito(a) com a vida 
sexual que leva?  
 

  Sim (siga para pergunta )  
  Não  

  Mais ou menos  
  Não responde (siga para pergunta )   

 

1 
2 
3 
4 

SATISF 

112.  
O que você acha que pode ser feito 
para melhorá-la?  
 

  Romper com a rotina   
  Maior privacidade   

  Melhor situação econômica   
  Resolver os problemas no trabalho   

  Procurar estímulo fora   
  Abandonar uso de bebidas ou drogas   

  Evitar a violência   
 Outra   

(especifique)  
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

POSERF 

113.  

Nesses últimos 5 anos houve algum 
rompimento na relação de vocês? 
Algum desentendimento? Algum 
distanciamento físico?  

  Sim  
  Não (siga para pergunta )  

  Não responde   
 

1 
2 
3 

0ROMP 

114.  
Durante esse período de separação 
você teve relações sexuais com outras 
pessoas?  

  Sim  
  Não (siga para pergunta )  

  Não responde   
 

1 
2 
3 

SEPREL 

115.  
Com quantas pessoas diferentes você 
teve relações sexuais nestes 5 anos?  
 

I___i i___i pessoas  
 

1 
QDIFREL 

116.  
Estas pessoas eram:  
 

  Homem  
  Mulher  

  Homens e mulheres   
 

1 
2 
3 

PERAM 

117.  
Usou camisinha nesta(s) ocasião?  
 

  Sim  
  Não  

  Ás vezes  
  Não responde   

1 
2 
3 
4 

USCAOC 

118.  

Além de seu (sua) parceiro(a), com 
quantas pessoas você teve relações 
sexuais nos últimos doze meses?  
 

  Nenhuma (siga para pergunta 8  "conhecimento e 
prevenção da AIDS") 

  com uma (siga para pergunta 8  "relação eventual  
"último parceiro")  

  com mais de uma (siga para pergunta 8  "relação 
eventual  último parceiro")   

 

1 
 

2 
 

3 
 

MREL 

 
Relação eventual - Último parceiro  
Atenção: para as pessoas que tiveram mais de um parceiro, especificar que as questões se dirigem ao último parceiro:  
Agora vamos falar um pouco dessa pessoa (ou dessa última pessoa, para os que tiveram mais de uma) com quem 
você teve relações sexuais  

119.  
Essa pessoa era (é) seu(sua)  
 

  Colega de trabalho ou estudo  
  Amigo/a  

1 
2 

QRELEV 
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  Parente ________________  
(especifique)  

  Um relacionamento casual/pontual (siga para 
pergunta 0)  

  Garoto(a) de programa  
  Ex marido / Ex mulher  

  Ex namorado(a)  
Outro _____________  

(especifique)   

3 
 

5 
 

7 
8 
9 
10 

120.  
Há quanto tempo se relaciona 
sexualmente com esta 
pessoa?__________meses  

Não  sabe  
Não  responde  
Não  se aplica    

 

1 
2 
3 

TRELEV 

121.  Essa pessoa era ou é?  
  Homem  
  Mulher    

 

1 
2 SEXREV 

122.  Quando foi a última relação sexual de 
vocês?  

_______Dias ou _______meses I___i i___i i___i i___i  
 

1 
ULREVC 

123.  Que idade tinha ou tem essa pessoa?  

Anos _____ 
Não sabe  

Não responde    
 

1 
2 
3 

QIDADT 

124.  
Essa pessoa era(é)?  
 

  Solteiro(a)  
  Casado(a)  

  Viúvo(a)  
  Unido(a)  

  Separado(a)  
  Divorciado(a)  

  Não Responde  
Não sabe   

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

QPERA 

125.  
Você sabe qual seu nível de estudo?  
 

  Superior  
  Médio  

  Básico  
  não tem Estudos  

  Não sabe  
  Não responde   

1 
2 
3 
4 
5 
6 

NIVESC 

126.  
Em que lugar você conheceu essa 
pessoa?  
 

  Em minha própria casa  
  Em casa de amigos  

  Em lugar de estudo ou trabalho  
  Durante uma viagem e/ou férias  

  Clube, igreja ou outras organizações (esportivas ou 
religiosas)  

  Em local de diversão (bar, restaurante, discoteca, 
saunas, cinema, etc)  

  Em local público (rua, parque, ônibus, metrô)  
Em casa de parentes  

Outros_____________  
(especifique) 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
 

7 
8 
9 

LUCON 

127.  Atualmente, você e esta pessoa estão 
juntos?  

  Sim  
  Não. Quando terminaram? Data:___/___/___  

  Não se aplica   

1 
2 
3 

ATUAJ 
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128.  
Desde que se conheceram, quanto 
tempo passou para que tivessem 
relações sexuais?  

  Ou________   ou________   ou________    
Anos meses dias horas  

Se não sabe preencher com 99  
Se não se aplica preencher com 88    

1 
2 
3 
4 

TPAST 

129.  

No momento da primeira relação 
sexual com esta pessoa, você estava: 
(Leia as opções)  
 

  Apaixonado(a) por esta pessoa   
  Começando a gostar desta pessoa   

  Não sentia nada de especial por ela   
  Sentia tesão   

  Não sabe   
  Não responde   

  Outra _____________________  
(especifique) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

SENTM 

130.  
Aonde vocês tiveram essa relação 
sexual? (Leia as opções)  
 

  Apartamento  
  Casa  
  Motel  

  Ar livre (na natureza)  
  Lugar público  

  No carro  
  Trem  

 Lugar de prostituição/sauna  
Elevador  
Banheiro  

  Não lembra  
  Não responde  

  Outro. Qual?__________________  
(especifique)    

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 

LUGPRI 

131.  
Quem tomou ou toma iniciativa das 
práticas sexuais?  
 

  Você  
  Ele(a)  

  Ambos  
  Não responde  
  Não se aplica   

 

1 
2 
3 
4 
5 

INICPRAT 

132.  

Vou ler algumas formas de fazer sexo 
e gostaria que você me falasse qual 
(ais) delas você pratica ou praticou?  
1. Sim 
2. Não 
3. Não se explica 
4. Não responde 
 

Masturbação a dois 
  Sexo vaginal 

  Sexo anal 
  Sexo oral  

Caricias diversas  

1 
2 
3 
4 
5 

FAZSEF 

133.  

Para cada uma dessas formas de fazer 
sexo, gostaria que você me dissesse 
se passou a fazer ou se deixou de 
fazer alguma delas para evitar a AIDS? 
(Leias as opções) 
1. Sempre Fez 
2. Fez a abandonou 
3. Não fazia e passou a fazer 
4. Faz as vezes 

Masturbação a dois 
  Sexo vaginal 

  Sexo anal 
  Sexo oral  
  Nunca fez  

  Não respondeu  
  Não se aplica  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

DEIXOU 

134.  Se praticam ou praticaram sexo 
vaginal, sexo anal ou sexo oral, Vocês 

  Sim  
  Não (siga para pergunta )  

1 
2 

PRATCOR 
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usam ou usaram a camisinha?    Usavam mas abandonaram  
  Não usavam mas começaram a usar   

 
 
 

3 
4 

135.  
Qual dos dois propõe ou propôs o uso 
da camisinha?  
 

  Você  
  A outra pessoa  

  Ambos  
  Ninguém  

  Não responde   

1 
2 
3 
4 
5 

QPROP 

136.  
E outros métodos para evitar filhos 
quem propõe o uso?  
 

  Você  
  O(a) parceiro(a)  

  Ambos  
  Ninguém  

  Não responde  
  Não se aplica   

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

EVFIOU 

137.  
Que pessoas sabem desta sua 
relação?  
 

  Sua família   
  Seus amigos   

  Seus colegas de trabalho   
  Ninguém   

  Não responde   
  Outra. ___________________   

(especifique)  
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

QSABREL 

138.  

Além desse parceiro(a), você teve 
também relações sexuais com outro(a) 
parceiro(a), no mesmo período?  
 

  Sim  
  Não  

  Não responde   
 

1 
2 
3 

OUMESP 

CONHECIMENTO/PREVENÇÃO DA AIDS  
Agora vamos falar um pouco sobre prevenção da AIDS  
 
USO DO PRESERVATIVO:  

 

139.  
Vamos lembrar mais uma vez sobre o 
uso da camisinha. Você já usou?  
 

  Sim  
  Não (siga para pergunta )   

 

1 
2 USVOC 

140.  
Quando você usou camisinha pela 
primeira vez em sua vida?  
 

  Há menos de  1 ano  
  Faz 1  ano  

  Faz entre 1  e 2 anos  
  Faz entre 2  e 3 anos  
  Faz entre 4  e 5 anos  

  Faz entre 5  e 10 anos  
  Faz entre 10 e 20 anos  

Mais de 20 anos  
Não sabe  

Não responde   
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

QUSVOC 

141.  
Foi para evitar a AIDS?  
 

  Sim  
  Não  

  Não sabe  
  Não responde   

1 
2 
3 
4 

FOIAIDS 
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142.  
Você já quis usar camisinha com uma 
pessoa que não queria usar?  
 

  Sim  
  Não (siga para pergunta )  

  Não sabe (siga para pergunta )  
  Não responde (siga para pergunta )   

 

1 
2 
3 
4 

PENOQU 

143.  
O que você fez?  
 

  Usou camisinha sem entrar em entendimento com 
o(a) parceiro(a)  

  Usou a camisinha após entrar em entendimento com 
o(a) parceiro(a)  

  Decidiu não fazer sexo  
  Fez sexo sem penetração  

  Fez sexo com penetração, sem camisinha  
  Não responde   

 
 
 

1 
 

2 
 

3 
4 
5 
6 

QUEFEZ 

144.  
Você já se recusou a usar camisinha 
com alguém que queria usar?  
 

  Sim  
  Não (siga para pergunta )  

  Não sabe (siga para pergunta )  
  Não responde (siga para pergunta )   

 

1 
2 
3 
4 
 

VOCREC 

145.  
O que você fez?  
 

  Foi convencido(a) a usar  
  Fez sexo sem camisinha  

  Decidiu não fazer sexo  
  Fez sexo sem penetração  

  Não responde   
 

1 
2 
3 
4 
5 

FEZQUE 

146.  

Se você fosse ter relações sexuais 
com uma pessoa que você conhece 
pouco e ela não quisesse usar 
camisinha, mas esta relação fosse 
muito importante para você, o que você 
faria?  
 

  Transaria assim mesmo  
  Deixaria de transar  

  Outra qual? ______________  
(especifique)   

 

1 
2 
3 

CONPOU 

147.  

Você sabe em que lugares ou com que 
pessoas você pode obter 
camisinhas/preservativos? (Leia as 
opções) 
 

  Loja   
  Farmácia   

  Hospital/clínica/centro de saúde  
  Centro de planej. Familiar   

  Bar/hotel/motel   
  Amigos   

  Supermercado   
Outros, (especifique)_____________   

Não sabe   
Não responde   

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

QLUGOB 

148.  

Seguem  algumas opiniões sobre 
camisinha. Você poderia me revelar se 
concorda completamente, concorda 
em parte ou discorda em parte ou 
discorda completamente 

  

 

149.  
No último mês, quantas vezes você 
falou sobre AIDS com familiares, 
amigos ou vizinhos? (Leia as opções)  

  Nenhuma  
  Algumas vezes  

  Muitas vezes 

1 
2 
3 

FAFAM 
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   Não sabe  
  Não responde   

 

4 
5 

150.  
Você conhece pessoalmente alguém 
que tenha o vírus da AIDS?  
 

  Sim  
  Não  

  Não sabe  
  Não responde   

 

1 
2 
3 
4 

ALGVIR 

151.  
Com quem você aprendeu a se 
proteger da AIDS? (Leia as opções)  
 

  Seu pai   
  Sua mãe   

  Seu (sua) namorado(a) ou companheiro(a)   
  Seus(suas) irmãos e irmãs   

  Amigos   
  Seus professores   

  Especialistas, como médicos e psicólogos   
Livros, artigos, propagandas   

Televisão   
Rádio   

  Sozinho   
  Não aprendeu   

  Não sabe   
  Não responde   

  Outras. Quais?_____________ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

APREND 

152.  

Com quem ou como você aprendeu a 
se proteger contra as outras doenças 
sexualmente transmissíveis? (Leia as 
opções)  
 

 Seu pai   
  Sua mãe   

  Seu (sua) namorado(a) ou companheiro(a)   
  Seus(suas) irmãos e irmãs   

  Amigos   
  Seus professores   

  Especialistas, como médicos e psicólogos   
Televisão   

Rádio   
Igreja   

  Sozinho   
  Livros/cartilhas/folhetos   

  Não aprendeu   
  Não sabe   

  Não respondeu   
  Outras. Quais? ___________________ 

(especifique)   
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 

APROUT 

153.  

De quem ou onde você gostaria de 
receber informações ou mais 
informações sobre AIDS?(Leia as 
opções)  
 

  Pais   
  Irmãos   

  Namorada(o), noiva(o), parceiro(a)   
  Amigos   

  Outros familiares   
  Escola, professores   

  De um médico   
Jornais, revistas   

Rádio, tv, cinema   
Serviços de saúde   

  Já se acha suficientemente informado   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

GOSTREC 
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  Igreja   
  Não sabe   

  Não respondeu   
  Outras.quais?___________  

(especifique)   
 

12 
13 
14 
15 
 

154.  

Das afirmações que farei em seguida, 
diga com quais você  
1. Concorda ou 2. Discorda.  
As pessoas podem pegar o vírus da 
AIDS:  
 

  

 

155.  

Até agora não se sabe com segurança 
qual o risco das pessoas pegarem o 
vírus da AIDS. Vou ler algumas 
situações e gostaria de você me 
respondesse se considera essas 
situações de Baixo Risco, de Médio 
Risco ou de Alto Risco.  
 

  

 

156.  
Você mudou seu comportamento 
depois do surgimento da AIDS?  
 

  Sim  
  Não   

 

1 
2 SURGAID 

157.  
Se Não 
 

Por que?______________________________ 1 
NOMUDAI 

158.  

Para cada uma das afirmações que 
vou ler, por favor, fale se elas se 
aplicam ou não a você?  
 

  

 

159.  

Na sua opinião, na cidade onde você 
mora, o risco de se pegar AIDS é: 
(Leia as opções) 
 

  Baixo  
  Médio  

  Alto  
  Nenhum risco  

  Não sabe  
  Não responde   

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

RISCPEG 

160.  

E quanto a você? Você considera que 
o risco de você pegar AIDS é: (Leia as 
opções)  
 

  Baixo  
  Médio  

  Alto  
  Nenhum  

  Não sabe  
  Não responde  

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

SEURISC 

161.  

Você acha que o teste de AIDS deveria 
ser obrigatório nas situações que vou 
ler a seguir? Para cada situação, diga 
se você 1 - Concorda Totalmente, 2 - 
Concorda em Parte, 3 - Discorda em 
Parte ou 4 - Discorda Totalmente 
(Leia as opções) 

VER LIVRO   

 

162.  

Você acha que antes de fazer o teste 
da AIDS numa pessoa, deveria ser 
obrigatório que ela autorizasse?  
 

  Sim  
  Não  

  Não sabe  
  Não responde   

 

1 
2 
3 
4 

OBRIAU 
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163.  

Se o(a) seu(sua) parceiro(a) tivesse o 
vírus da AIDS, você acha que deveria 
ser informado(a)?  
 

  Sim  
  Não  

  Não sabe  
  Não responde   

 

1 
2 
3 
4 

DEVINF 

164.  

E se você tivesse o vírus da AIDS, 
você acha que seu (sua) parceiro 
deveria ser informado (a)?  
 

  Sim  
  Não  

  Não sabe  
  Não responde   

 

1 
2 
3 
4 

PARINF 

165.  

Eis algumas opiniões freqüentemente 
ouvidas. Para cada uma, você poderia 
me dizer se você 1 - Concorda 
Totalmente, 2-Concorda em, 3 - 
Discorda em Parte ou 4 - Discorda 
Totalmente 

VER LIVRO  

 

166.  

Você aceitaria deixar seus filhos 
menores em companhia de uma 
pessoa que tem o vírus da AIDS?  
 

  Sim  
  Não  

  Não sabe  
  Não responde   

 

1 
2 
3 
4 

FIMENOR 

167.  

Você aceitaria que uma casa de apoio 
para doentes de AIDS funcionasse ao 
lado da sua casa?  
 

  Sim  
  Não  

  Não sabe  
  Não responde   

1 
2 
3 
4 

CASAPO 

168.  

PARA MULHERES. Se você estivesse 
grávida e os testes revelassem que 
você tem o vírus da AIDS, o que faria? 
(Leia as opções)  
 

  Deixaria a gravidez continuar  
  Deixaria a gravidez continuar e faria laqueadura 

depois do parto 
  Abortaria  

  Abortaria e faria laqueadura depois do aborto  
  Consultaria um médico sobre fazer aborto  

  Consultaria um médico sobre fazer laqueadura  
  Não sabe  

Não responde  

1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

 

169.  

PARA HOMENS. Se sua esposa ou a 
mulher que vive com você estivesse 
grávida e os testes apontassem que 
ela tem o vírus da AIDS, qual das 
seguintes atitudes você a aconselharia 
tomar? (Leia as opções)  
 

  Deixaria a gravidez continuar  
  Deixaria a gravidez continuar e faria laqueadura 

depois do parto 
  Abortaria  

  Abortaria e faria laqueadura depois do aborto  
  Consultaria um médico sobre fazer aborto  

  Consultaria um médico sobre fazer laqueadura  
  Não sabe  

Não responde  
 

1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

ESPGRAV 

 
Atenção entrevistador: esta pergunta deve ser feita apenas para mulheres até 50 anos; e outras pessoas que tiveram 
relações nos últimos doze meses.  
Atenção entrevistador: as mulheres com mais de 50 anos e as pessoas que não tiveram parceiros nos últimos doze 
meses, devem seguir para pergunta 175.  

 

170.  

Você ou seu (sua) parceiro (a) 
atualmente estão usando algum 
método para evitar filhos?  
 

  Sim  
  Não (siga para pergunta ) 

  Não sabe(siga para pergunta )  
  Não tem parceiro atualmente (siga para pergunta ) 

1 
2 
3 
4 

METOD 
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  Não responde (siga para pergunta ) 
  Não se aplica (siga para pergunta )   

 

5 
6 

171.  

Que métodos você ou seu(sua) 
parceiro(a)estão usando para evitar 
filhos?  
 

  Pílula   
  Esterilização feminina/ laqueadura  (siga para 

pergunta  a e b)  
  Esterilização masculina/vasectomia  (siga para 

pergunta  a e b) 
  Diu   

  Preservativos/camisinha   
  Diafragma   

  Cremes espermicidas/esponja   
Coito interrompido   

Ducha vaginal   
Pílula do dia seguinte   

  Anticoncepcional injetável   
  Billings/muco   

  Tabelinha   
  Camisinha feminina   

  Outros (especifique)___________ 

1 
2 
 

3 
 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

QUAUSA 

172.  
Se usa algum método, siga para 
pergunta 173  
Se 2 ou 3 na questão 171, pergunte:  

  
 

173.  
Com que idade fez a esterilização? 
 

________________ Anos 1 
ESTER 

174.  
Por que razão fez a esterilização?  
Siga para pergunta 173  

  
PESTER 

175.  
Por que vocês não estão utilizando 
nenhum método para evitar filhos?  
 

  Atualmente não está fazendo sexo   
  Você ou seu (sua) parceiro (a) gostaria de ter filhos   

  É contra suas crenças   
  Sua parceira está grávida/você está grávida   

  Não pode ter filhos   
  Não sabe como evitar   

  Histerectomia   
Menopausa   

Não responde   
Outra_______________________  (especifique) 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

NENHUM 

176.  
Você sabe onde se faz teste para o 
HIV?  
 

  Sim. Onde?_________________  
  Não  

  Não responde   
 

1 
2 
3 

ONDHIV 

177.  

Você já fez teste para o HIV (teste de 
AIDS)? Não queremos saber o 
resultado, apenas saber se você já 
fez o teste.  
 

  Sim  
  Não (siga para pergunta 80)  

  Não responde   
 

1 
2 
3 JATES 

178.  
O que levou você a fazer o teste do 
HIV/AIDS?  
 

  Iniciativa própria   
  Indicação médica   

  Doação de sangue   
  Consulta prénatal   

  Hospitalização   
  Cirurgia   

1 
2 
3 
4 
5 
6 

LEVTEST 
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  Achar que podia ter pego o vírus da AIDS   
Usuário de drogas injetáveis   

Problemas de saúde   
Por motivo de trabalho   

  Parceiro solicitou   
  Por ter iniciado uma nova relação  

  Não sabe   
  Não responde   

  Outros motivos. Qual? ______________  (siga para 
pergunta 8) (especifique)  

 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

179.  
Por que razão você nunca fez o teste 
para o HIV (teste de AIDS)?  
 

  
NUNCAIDS 

180.  

Quais as doenças transmitidas através 
de relações sexuais que você 
conhece?  
 

  AIDS   
  Tricomoníase   

  Candidíase   
  Sífilis (cancro duro)   

  Gonorréia (blenorragia, gota matinal, 
esquentamento, pingadeira)   

  Herpes genital   
  Condiloma acuminado ( couveflor, verruga genital, 

cristadegalo)   
Linfogranuloma venéreo   

Cancro mole (cavalo)   
Clamídia   

  Hpv   
  Hepatite b   

  Gardenerella   
  Nenhuma   

  Não responde   
  Outra________________________  (especifique)  

 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
7 
 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

DOENREL 

181.  
Você tem, ou já teve alguma doença 
transmitida através de relação sexual ?  
 

  Sim, teve e não tem mais  
  Sim, ainda tem  

  Não (siga para pergunta 8)  
  Não sabe (siga para pergunta 8)  

  Não responde (siga para pergunta 8)   
 

1 
2 
3 
4 
5 

TEVDOE 

182. 
  

Qual(ais) a(s) doença(s) transmitida(s) 
através de relação sexual que você 
tem ou teve?  
 

  Tricomoníase   
  Candidíase   

  Sífilis (cancro duro)   
  Gonorréia (blenorragia, gota matinal, 

esquentamento, pingadeira)   
  Herpes genital   

  Condiloma acuminado ( couveflor, verruga genital, 
cristadegalo)   

  Linfogranuloma venéreo   
Cancro mole (cavalo)   

Clamídia   
Hpv   

  Hepatite b   
  Gardenerella   

1 
2 
3 
4 
 

5 
6 
 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

NODOEN 
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  Nenhuma   
  Não responde   

  Outra__________________________   
(especifique)  

13 
14 
15 
 

183.  
O que você fez para tratar este 
problema? (Leia as opções)  
 

  Tomou remédio por conta própria   
  Procurou a farmácia para ser medicado   

  Foi orientado por um amigo ou colega   
SOBRE que medicação tomar   

  Procurou um médico particular   
  Procurou médico do serviço público   

  Buscou orientação de benzedeira/  Curandeiro(a) 
/pai (mãe) de santo   

  Não fez nada   
Outro_____________________   

(especifique)  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
9 
 

FAZTRAT 

184.  
Você falou desse problema com:  
 

  
FACOM 

185.  
O que você fez para não infectar 
seu(sua) parceiro(a)?  
 

  Nada 
  Usou camisinha  

  Não teve relações sexuais  
  Não responde  

  Outra ___________________  
(especifique)   

1 
2 
3 
4 
5 

PARNINF 

186.  
Você teve diagnosticado por um 
médico, um dos seguintes problemas 
de saúde nos últimos 12 meses? (Leia 
as opções) 

  

DIAMED 

187.  

Você já teve problema de impotência 
(para homens) ou frigidez (para 
mulheres)?  
 

  Sim  
  Não (siga para pergunta 90)  

  Não responde (siga para pergunta 90)   

1 
2 
3 

IMPFRI 

188.  
O que fez para tratá-la?  
 

  Tomou remédio por conta própria   
  Procurou um psicólogo   

  Procurou a farmácia para ser medicado   
  Foi orientado por um amigo ou colega   

SOBRE que medicação tomar   
  Procurou um médico particular   

  Procurou médico do serviço público   
  Buscou orientação de benzedeira/  Curandeiro(a) 

/pai (mãe) de santo   
Não fez nada   

Outro_____________________   
(especifique) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

 
8 
9 

TRIMP 

189.  
USO DE DROGAS  
 

  
 

190.  
Você já usou algum tipo de droga?  
 

  Sim  
  Não (siga para pergunta 00)   

 

1 
2 USDROG 

191.  
Qual a primeira droga que você usou?  
 

  Álcool  
  Maconha  
  Cocaína  

  Cola de sapateiro  
  Cheirinho da loló  

1 
2 
3 
4 
5 

PRIDROG 
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  Crack  
  Heroína  

 Haxixe  
 Lsd  

Morfina  
  Dolantina  

  Moderador de apetite, bolinha, arrebite  
  Calmantes, tranquilizantes  
  Outro_________________  

(especifique)    
 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

192.  
Onde ou como conseguiu na primeira 
vez?  
 

  Ponto de venda  
  Escola  

  Fliperama  
  Farmácia  

  Amigos  
  Local de trabalho  

  Não respondeu  
 Outros. ______________________  

(especifique)   
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

CONSDRO 

193.  
Nestes últimos doze meses, você 
utilizou algum tipo de droga injetável?  
 

  Sim  
  Não (siga para pergunta 98)  

  Não responde   
 

1 
2 
3 

DROINJ 

194.  
Você utilizou a mesma agulha e/ou 
seringa com outra (s) pessoa (s)?  
 

  Sim  
  Não  

  Não sabe  
  Não responde   

 

1 
2 
3 
4 

AGUSER 

195.  
Você costuma usar drogas antes de 
fazer sexo?  
 

  Sim  
  Não (siga para pergunta 00)  

  Às vezes  
  Não responde   

 

1 
2 
3 
4 

DROGSEX 

196.  
Como a droga afeta seu desempenho 
sexual: (Leia as opções)  
 

  Positivamente  
  Negativamente  

  Não afeta  
  Não responde  

 

1 
2 
3 
4 

DESEMP 

197.  
Você costuma tomar alguma bebida 
alcoólica antes de fazer sexo?  
 

  Sim  
  Não (siga para pergunta 0)  

  Às vezes  
  Não responde (siga para pergunta 0)   

 

1 
2 
3 
4 

BEBSEX 

198.  

Como a bebida afeta o seu 
desempenho sexual? (Leia as 
opções)  
 

  Positivamente  
  Negativamente  

  Não afeta  
  Não responde   

 

1 
2 
3 
4 

BEBFEC 

199.  Nos últimos doze meses, você teve 
relações sexuais com alguém que já 

  Sim  
  Não (encerre)  

1 
2 

ALGDRO 
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usou drogas injetáveis?    Não sabe (encerre)  
  Não responde (encerre)  

3 
4 

200.  
Com quantas pessoas que injetavam 
drogas você teve relações sexuais?  
 

_______________Pessoas 
Se não sabe 99  

Se não responde 98    
 

1 
2 
3 

TVDREL 

201.  
Com essa (s) pessoa (s), você usou 
camisinha?  
 

  Sempre  
  Algumas vezes  

  Nunca  
  Não responde   

 

1 
2 
3 
4 

CAMDRE 

 
Chegamos ao final de nossa entrevista. Agradecemos muito o tempo que você nos dedicou e a boa vontade com a qual 
você respondeu nossas perguntas. De nossa parte, garantimos desenvolver um grande esforço para que as informações 
que você nos prestou sejam bem aproveitadas. Caso você queira fazer algum comentário ou dar alguma sugestão sobre 
essa pesquisa, teremos prazer em escutá-lo(a) 
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Anexo II: Mapa de registro das Pessoas sem religião no 

Brasil, pelo IBGE. 
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Anexo III: Mapa de registro das Pessoas das religiões 

evangélicas Pentecostais no Brasil, pelo IBGE. 
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ANEXO IV: CAPAS DA REVISTA VEJA 
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ANEXO V:  ARTIGOS 
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ARTIGO I 
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ARTIGO II 
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