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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é analisar a importância da subjetividade e da sociabilidade na vida 

das pessoas vivendo com HIV em Campos dos Goytacazes. Para viabilizar essa análise foi 

necessário explicitar a importância do direito à saúde e a satisfação das necessidades básicas 

além de discutir o trabalho do assistente social como forma de estabelecer uma aproximação 

com o real vivido, interferindo na subjetividade e na percepção social das pessoas vivendo 

com HIV. A metodologia construída sob o método do materialismo histórico e dialético 

envolveu pesquisa bibliográfica e documental além dos resultados de dois projetos 

desenvolvidos na instituição, quais sejam, os grupos de Sala de Espera, onde utilizamos a 

técnica do grupo focal, por entendê-lo como possibilidade de observação da interação entre os 

participantes e o desenvolvimento de sociabilidades entre eles e Projeto de Busca Ativa com 

finalidade de trazer de volta usuários em abandono de tratamento. Este estudo concluiu que a 

existência das pessoas vivendo com HIV é marcada pelo silêncio, pelo sofrimento e temor da 

exclusão. Constatamos ainda uma lacuna no trabalho que vem sendo desenvolvido pelo 

Serviço Social, que limita seu trabalho às políticas sociais, desconsiderando a sociabilidade 

humana e seu caráter de transformação.  

 

 

Palavras chave: Morte social. HIV. Serviço Social. Sociabilidades. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze the importance of subjectivity and sociability in the 

lives of people living with HIV in Campos dos Goytacazes. To make this analysis feasible, it 

was necessary to make explicit the importance of the right to health and the satisfaction of 

basic needs, besides discussing the work of the Social Worker as a way of establishing an 

approximation with the lived reality, interfering in the subjectivity and social perception of 

the people living with HIV. The methodology constructed under the method of historical and 

dialectical materialism involved bibliographical and documentary research, as well as the 

results of two projects developed at the institution, namely the Waiting Room groups, where 

we used the technique of the focal group, for understanding it as possibility of observing the 

interaction between the participants and the development of sociabilities between them, and 

the Active Search Project, with the purpose of bringing back users in abandonment of 

treatment. This study concluded that the existence of people living with HIV is marked by 

silence, suffering and fear of exclusion. We also note a gap in the work that has been 

developed by Social Service, which limits its work to social policies, disregarding human 

sociability and its character of transformation. 

 

 

Keywords: Social Death. HIV; Social Service; Sociabilities. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho “MORTE SOCIAL COMO EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL: 

um estudo sobre a realidade das pessoas que vivem com HIV em Campos dos 

Goytacazes” aqui apresentado é fruto de uma inquietação acadêmica, social e política que 

vem tomando forma ao longo da graduação em Serviço Social. Temos por objetivo discutir a 

importância da subjetividade e da sociabilidade das pessoas vivendo com HIV, muitas vezes 

ignorada pelos serviços de saúde que, ao adotarem um modelo reducionista de atenção 

curativa acabam por desconsiderar as demandas implícitas cotidianamente trazidas ao Serviço 

Social, o que reflete de forma extremamente negativa na vida destes sujeitos. 

Nosso trabalho apresentará reflexões que permitem identificar como o direito à saúde 

e a satisfação das necessidades básicas, colocados em xeque pela lógica capitalista, interferem 

na sociabilidade de pessoas vivendo com HIV provocando um novo processo de exclusão 

social e diante dessa realidade discute até que ponto o trabalho do assistente social como 

forma de estabelecer uma aproximação com o real vivido, interfere na subjetividade e na 

percepção social das pessoas vivendo com HIV. 

A partir da perspectiva marxista e construída sob o método do materialismo histórico e 

dialético, nossa análise nos leva a entender que, no momento em que o poder público se retira 

de cena - se desobrigando e se desresponsabilizando por essas pessoas, impossibilitando-as 

assim de alcançar condições básicas de sobrevivência - ele reforça e agiliza o processo que 

leva à morte social. A realidade histórica e as condições materiais postas, nunca favoreceram 

essas pessoas e esses invisíveis sociais, agora, somam à contaminação pelo vírus HIV, a 

imensa carga de sofrimentos impostos pela desigualdade social historicamente construída. 

O interesse por esse estudo partiu da observação, através das rodas de conversa 

realizadas com pessoas vivendo com HIV no Centro de Doenças Infecciosas e Parasitárias - 

CDIP – em Campos dos Goytacazes, e do entendimento, a partir das falas desses sujeitos, de 

que existe uma espécie de escala que leva pessoas vivendo com HIV a uma morte que 

antecede a morte física e que não está associada à face biológica da doença, e sim a um 

agravamento da invisibilidade social decorrente do caos social em que vive essa população 

em situação de vulnerabilidade.  

A questão aqui apresentada parte do pressuposto de que auxílios materiais via políticas 

sociais interferem diretamente na sobrevida e nas relações de sociabilidade desses sujeitos e, 

ao constatarmos serem esses sujeitos invisíveis sociais ou então, caminhando a passos largos 
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rumo à invisibilidade social, nos interessou analisar até que ponto a descoberta do HIV os 

deprecia ainda mais, levando-os a uma condição ainda mais ínfima de participação na vida 

social. 

Ao problematizar as falas desses sujeitos, a partir da experiência do estágio 

supervisionado, surgiu o interesse com relação ao aumento dos processos de vulnerabilidade e 

invisibilidade a que estão cotidianamente expostos, pois, além da precariedade de recursos a 

que vinham sendo submetidos, em decorrência da segregação e pauperização advindas das 

condições sócio históricas, culturais, econômicas e sociais, a infecção pelo HIV confere a esse 

estado de coisas um plus, que deprecia sua condição humana, marginalizando o indivíduo 

pelo seu status de doença, atribuindo ao mesmo à responsabilidade da situação de infectado, 

perversamente, pelo viés da culpabilização social e moral. 

Diante desse quadro, as relações sociais aparecem como um fio condutor da 

sobrevivência e da condição humana, porém para a manutenção dessas relações torna-se 

imperativa a presença do poder público sob a forma de políticas sociais que subsidiem a 

permanência dessas pessoas no seu mundo social. 

Pautada no método fundamentado na obra de Marx a opção feita pela pesquisa 

qualitativa do tipo descritiva deveu-se à necessidade de buscar respostas mais aprofundadas 

quanto à realidade das pessoas vivendo com HIV, pois entendemos que a “abordagem 

qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado 

não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 2001, p. 22) e, 

considerando também, a condição material e a certeza de que a existência humana se faz 

através de condicionantes históricos.  

Objetivamos assim, compreender o universo de contradições que atravessam a vida 

dessas pessoas, as mudanças decorrentes da descoberta da sua sorologia e até que ponto 

pessoas vivendo com HIV têm consciência do papel que exerce o poder público no 

agravamento da sua condição social, em determinados momentos. 

Dentre os procedimentos metodológicos, nesse processo de construção do trabalho 

monográfico, foram utilizados os resultados de dois projetos trabalhados no CDIP, orientados 

pela pesquisa bibliográfica, com a finalidade de nos aprofundarmos no tema. A bibliografia 

produzida, bem como, a pesquisa documental realizada, a partir dos prontuários sob a guarda 

da instituição, foi o norte para a compreensão tanto dos processos que levam à invisibilidade 

social quanto da inacessibilidade às políticas sociais. 

Para tanto, lançamos mão das referências bibliográficas de autores como Teixeira 

(2011), Mattos (2009), Telles (1998), Mauriel (2006), discutindo Política de Saúde, o 
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princípio da Integralidade e o papel do Estado no enfrentamento da pobreza;  Buss e 

Pellegrini (2007), discutindo os Determinantes Sociais da Saúde;  Azevedo, Santos, Freire 

(2017), Pereira (2002), Faleiros (2006) , abordando o trabalho do Assistente Social frente ao 

sucateamento das políticas sociais e Ribeiro (1995), Simmel (1987), Kern (2005), trazendo o 

debate sobre a formação do povo brasileiro, a invisibilidade e a morte social, entre outros. 

Sendo assim, esse trabalho conta com três capítulos. No primeiro capítulo intitulado 

“O VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA: OS IMPACTOS DAS MUDANÇAS 

NO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO” buscamos resgatar as mudanças no perfil 

epidemiológico da doença, nas nomenclaturas adotadas ao longo do tempo e em como essas 

questões impactam a vida das pessoas que vivem com HIV. Analisamos, posteriormente, os 

mecanismos de proteção utilizados por estas pessoas, no intuito de se protegerem do 

preconceito e concluímos com algumas considerações sobre o conceito ampliado de saúde. 

No segundo capítulo, “POLÍTICAS SOCIAIS: UM LIMITE À ATUAÇÃO DO 

ASSISTENTE SOCIAL?", examinamos a atuação do Assistente Social no tempo presente, 

inserido em um processo de naturalização das desigualdades, de enfraquecimento do sujeito 

coletivo e da dificuldade desse profissional ao trabalhar demandas como produto histórico das 

disparidades sociais e econômicas. 

Por fim, no terceiro capítulo intitulado “DA INVISIBILIDADE À “MORTE 

SOCIAL”: O PAPEL DA SOCIABILIDADE NA SAÚDE DAS PESSOAS VIVENDO 

COM HIV” procuramos apreender como os sujeitos que vêm de processos de exclusão social 

em decorrência de condições materiais e do seu agravamento em decorrência do HIV, 

percebem o mundo ao seu redor e as transformações decorrentes da doença e o caminho que 

leva a uma morte em vida, a morte social.  

Gostaríamos de salientar que não encontramos problematizações da temática aqui 

desenvolvida, a morte social como expressão da questão social, em produções teóricas do 

Serviço Social, à exceção da pesquisa realizada pelo professor Francisco Arseli Kern, 

intitulada “As mediações em redes como estratégia metodológica do Serviço Social”, de 

2005, que destaca o compromisso ético político do Assistente Social ao trabalhar,  através da 

articulação das redes formais e informais, a subjetividade, a autonomia e o fortalecimento da 

cidadania das pessoas vivendo com HIV.  
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1. O VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA: OS IMPACTOS DAS 

MUDANÇAS NO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO. 

 

 

O surgimento da infecção pelo HIV na década de 1980 impulsionou o enfrentamento 

do vírus que contaminava, principalmente, homens que faziam sexo com homens, gays, 

travestis, usuários de drogas injetáveis e pessoas dependentes de transfusões de sangue. A 

forma preconceituosa e estigmatizada de se perceber a doença, desde o início, favoreceu 

processos de segregação, provocando medo e desconfiança.  

A gravidade da epidemia, o alto índice de óbitos e a facilidade de transmissão aliados 

à dinamicidade da sociedade que se modifica em curto prazo, contribuíram para que mulheres 

e homens heterossexuais, jovens e crianças passassem a fazer parte dessa estatística. 

 

 
Embora inicialmente vinculado aos homens que fazem sexo com outros 

homens (HSH), particularmente nos países industrializados e na América 

Latina, o HIV se disseminou rapidamente entre os diversos segmentos da 

sociedade, alcançando paulatinamente mulheres, crianças e homens com 

prática heterossexual. (SANTOS et al, 2002, p.288) 

 

 

Nesse contexto observam-se mudanças no perfil epidemiológico das pessoas vivendo 

com HIV em decorrência da pauperização
1
, interiorização, feminização

2
, heterossexualização

3
 

e juvenização. 

Outra questão relevante passa pelo entendimento que “a linguagem molda o 

pensamento e pode influenciar comportamentos” (UNAIDS, 2017, s/p). Essa constatação 

acarretou mudanças significativas nas terminologias que dizem respeito ao HIV/AIDS.  

Na década de 1980, inicialmente, “grupos de risco” - dos quais homossexuais, 

usuários de drogas e profissionais do sexo faziam parte - representavam socialmente
4
 o 

                                                
1
 A AIDS aparece em todas as camadas sociais, sendo que ao longo dos anos tem havido um aumento do número 

de casos entre pacientes com escolaridade mais baixa e ocupações menos qualificadas. (SANTOS et al, 2002, p. 

301) 
2
 O aumento do número de casos em mulheres traz, como consequência, um maior número de casos em crianças 

pela transmissão materno-infantil. (SANTOS et al, 2002, p. 295)  
3
 Saliente-se que na hierarquização de risco utilizada pela Vigilância Epidemiológica de DST/Aids, a categoria 

heterossexual só é considerada como forma de transmissão do HIV se o indivíduo não tiver prática bissexual e 

não referir nenhum risco de transmissão sanguínea. Mesmo assim, imagina-se que este número esteja 

superestimado e a importância relativa dos bissexuais na epidemia esteja subestimada, pois no Brasil, a questão 

da bissexualidade é muitas vezes camuflada por questões morais e culturais, e os indivíduos tendem a esconder 

este fato, ressaltando suas relações heterossexuais. (SANTOS et al, 2002, p. 292) 
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HIV/AIDS, no entanto, percebeu-se que “a utilização do termo ‘grupo de alto risco’ pode 

criar um falso senso de segurança entre pessoas que têm comportamentos de risco, mas não se 

identificam com tais grupos, além de poder aumentar o estigma e a discriminação contra 

determinados grupos (UNAIDS
5
, 2017, p.30). 

Posteriormente, a contaminação foi associada a “comportamentos de risco”, tendo o 

termo sido recomendado à populações-chave
6
, formadas por “populações específicas que são 

chaves para sua epidemia e a resposta a esta” (UNAIDS, 2017, p.30).  

Atualmente, além de se considerar as populações-chave, quando se trabalha com a 

ideia de exposição à contaminação, a vulnerabilidade
7
 é o conceito trabalhado para entender a 

epidemia, que passa a analisar aspectos culturais, socioeconômicos, políticos, as questões de 

gênero e a etnia, com o objetivo de compreender as formas de adoecimento. 

Apesar das mudanças no perfil epidemiológico e das terminologias, a infecção 

continua sendo associada às “condutas desviantes” tão disseminadas quando do surgimento da 

epidemia. Valores morais permanecem intimamente ligados ao HIV, o que acaba por 

influenciar na vida pessoal e social desses sujeitos.  

As iniquidades sociais a que estão sujeitas, cotidianamente, refletem inclusive no 

direito de ir e vir. Existem países que tomam como dogma a heterossexualidade e, por 

conseguinte, proíbem a entrada ou permanência de pessoas vivendo com HIV em seu 

território, violando direitos humanos e marginalizando-as sobremaneira, além de uma espécie 

de “barreira sanitária”, com vistas a impedir o aumento do número de infectados. “Em 2011, 

                                                                                                                                                   
4
 [...] a representação é uma construção do sujeito enquanto sujeito social. Sujeito que não é apenas produto de 

determinações sociais nem produtor independente, pois que as representações são sempre construções 

contextualizadas, resultados das condições em que surgem e circulam. (SPINK, 1993, p. 303) 
5
 O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) lidera e inspira o mundo para alcançar 

sua visão compartilhada de zero nova infecção por HIV, zero discriminação e zero morte relacionada à AIDS. O 

UNAIDS une os esforços de 11 organizações – ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU 

Mulheres, OIT, UNESCO, OMS e Banco Mundial – e trabalha em estreita colaboração com parceiros nacionais 

e globais para acabar com a epidemia da AIDS até 2030 como parte dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Ver: https://unaids.org.br/ 
6
 O UNAIDS considera gays e outros homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, pessoas trans 

e pessoas que usam drogas injetáveis, como as quatro principais populações-chave, mas, reconhece que detentos 

e outras pessoas privadas da liberdade também são particularmente vulneráveis ao HIV e frequentemente não 

têm acesso adequado a serviços. Os países devem definir as populações específicas que são chaves para sua 

epidemia e a resposta a esta, com base no contexto epidemiológico e social. (UNAIDS, 2017, p. 30) 
7
 Vulnerabilidade se refere a oportunidades desiguais, exclusão social e outros fatores sociais, culturais, políticos 

e econômicos que tornam uma pessoa mais suscetível à infecção pelo HIV e ao desenvolvimento da AIDS. Os 

fatores subjacentes à vulnerabilidade podem reduzir a capacidade de indivíduos e comunidades de evitar o risco 

de infecção pelo HIV, e podem estar fora do controle dos indivíduos. Tais fatores podem incluir: a falta de 

conhecimentos e habilidades necessários para se proteger e proteger os outros; acessibilidade limitada, qualidade 

e cobertura dos serviços; fatores restritivos na sociedade, como violações de direitos humanos, leis punitivas ou 

normas sociais e culturais prejudiciais (incluindo práticas, crenças e leis que estigmatizam e desempoderam 

determinadas populações). Esses fatores, sozinhos ou em conjunto, podem criar ou exacerbar a vulnerabilidade 

individual e coletiva ao HIV. (UNAIDS, 2017, p. 26) 
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Estados-Membros das Nações Unidas concordaram em eliminar restrições de viagem 

relacionadas ao HIV” (UNAIDS, 2017, s/p), no entanto, vários países mantêm tal proibição. 

Segundo dados do UNAIDS 2017, milhões de pessoas vivendo com HIV ao redor do 

mundo sofrem restrições de viagem e são impedidas de se movimentarem. Tal proibição, por 

si já representa uma forma de exclusão social.  

 

 

FIGURA 1: MUDANÇAS NAS RESTRIÇÕES DE VIAGEM NO MUNDO, DE 

PESSOAS QUE VIVEM COM HIV, DE 2008 PARA 2015. 

 

Fonte: https://unaids.org.br/infograficos/ (2018) 

 

 

Além das restrições de viagem existem populações que vão sendo deixadas para trás, 

no que diz respeito a tratamento e prevenção, sendo assim, o UNAIDS 2017 esclarece em 

números uma realidade preocupante: 

● Em todo o mundo 19 milhões das 35 milhões de pessoas vivendo com HIV não 

sabem que têm o vírus; 

● 76% das adolescentes da África subsaariana não possuem conhecimento 

abrangente e correto sobre o HIV; 

https://unaids.org.br/infograficos/
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● Práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo são consideradas crime em 78 

países; 

● Em 2013, apenas 44% das mulheres grávidas em países de média ou baixa 

renda receberam testagem e aconselhamento para HIV; 

● Das 3,2 milhões de crianças com menos de 15 anos vivendo com HIV, 2,4 

milhões não têm acesso à terapia antirretroviral; 

● Apenas 55 entre 192 países oferecem um programa de troca de seringas; 

● Profissionais do sexo, população carcerária, pessoas forçadas ao deslocamento 

no mundo, mulheres transexuais, migrantes, pessoas portadoras de 

necessidades especiais, pessoas com mais de 50 anos, reforçam de forma 

significativa essa estatística. (UNAIDS, 2017, s/p.) 

Diante de um quadro que rapidamente se agravou, evidenciou-se o aumento no 

número de infectados e a suscetibilidade da população de forma irrestrita ao vírus, reforçando 

a ideia de que todos estão vulneráveis ao adoecimento, causando imenso impacto social.  

No Brasil, foram criados programas de saúde em municípios com alto índice de 

infecção e, posteriormente, foi aprovada a Lei 9.313, de 13 de novembro de 1996, garantindo 

no Art. 1º que, “Os portadores do HIV [...] e doentes de AIDS [...] receberão, gratuitamente, 

do Sistema Único de Saúde, toda a medicação necessária a seu tratamento” (BRASIL, 1996, 

s/p).  

A gratuidade do tratamento e dos medicamentos, em um primeiro momento possibilita 

longevidade, no entanto, a representação social da doença, assim como, os processos de 

exclusão social oriundos do preconceito, sobrevivem.  

Nesse sentido, apresentaremos a seguir uma discussão, baseada no trabalho realizado 

no campo de estágio supervisionado em Serviço Social, demonstrando que, apesar das 

mudanças no perfil das pessoas contaminadas e nas nomenclaturas, as pessoas vivendo com 

HIV continuam tentando se proteger da discriminação a que estão sujeitas cotidianamente em 

decorrência da infecção e do preconceito que o HIV carrega consigo, desde o início da 

epidemia.  

. 
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1.1 A inclusão do HIV na vida cotidiana: os mecanismos de proteção utilizados pelas 

pessoas vivendo com HIV em Campos dos Goytacazes. 

 

 

Nossa análise no presente trabalho reconhece a importância da medicina e dos avanços 

da ciência, porém, o que buscamos compreender, enquanto futuros profissionais de Serviço 

Social é para além do que se apresenta, cotidianamente, nos espaços de tratamento e 

acompanhamento, ou seja, como a contaminação pelo HIV repercute na esfera social desses 

sujeitos. 

Nosso foco de análise - o campo de estágio supervisionado em Serviço Social – que 

suscitou o interesse pelo tema aqui apresentado, foi o Programa Municipal DST/AIDS de 

Campos dos Goytacazes. O programa teve início em 1995 objetivando acompanhar pessoas 

diagnosticadas com o vírus HIV, passando em 2013 a se chamar CDIP - Centro de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias e ampliando o atendimento a uma grande diversidade de 

enfermidades infecciosas. 

A finalidade do programa é de implementar a política pública de 

IST
8
/HIV/AIDS/Hepatites Virais, além de coordenar, avaliar serviços e ações no 

enfrentamento da epidemia em Campos dos Goytacazes e na região Norte e Noroeste 

Fluminense. 

A análise a que nos propusemos neste estudo foi a de buscar respostas que pudessem 

esclarecer que mudanças ocorrem nas relações sociais pré-estabelecidas no cotidiano das 

pessoas vivendo com HIV, visto que essas pessoas, efetivamente, acessam tanto tratamento 

médico quanto medicação, porém, um grande contingente se coloca em risco de morte ao 

abandonar o tratamento ou fazê-lo de forma inadequada.  

Para tanto, importa aqui, não retomar a história do HIV desde os primeiros relatos da 

doença e todas as teorias com relação ao seu surgimento, mas tentar compreender, partindo da 

constatação das mudanças no perfil das pessoas contaminadas, de que mecanismos elas 

utilizavam para proteger-se da discriminação a que estavam cotidianamente submetidas em 

decorrência da infecção pelo vírus.  

Como forma de aproximação e partindo da demanda apresentada pela instituição foi 

elaborado um projeto de intervenção objetivando não só trazer de volta usuários em abandono 

                                                
8
 IST, desde 2015, passou a ser a terminologia adotada pelo Ministério da Saúde em substituição à doença 

sexualmente transmissível (DST), em consonância com recomendações globais. Tal mudança visa desmistificar 

a ideia de que toda IST necessariamente manifesta sintomas. Muitas delas podem ser assintomáticas e, portanto, 

alimentam a cadeia de transmissão da infecção. (FERNANDES et al., 2016. p. 2) 
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de tratamento, como também identificar fatores que porventura contribuíssem para a não 

adesão. Foi importante reconhecer a motivação que levava as pessoas em processo de 

adoecimento a desistirem do tratamento/acompanhamento a fim de que a equipe pudesse 

traçar estratégias para o enfrentamento do problema. 

A não retirada de medicamento na farmácia do ambulatório do Programa DST/AIDS e 

as faltas recorrentes e não justificadas foram o pontapé inicial para a elaboração e 

implementação do projeto de busca ativa. 

De posse da listagem fornecida pela farmácia foi possível identificar usuários em 

atraso e abandono de tratamento. Feita a busca ativa, verificamos que 34 usuários foram 

identificados em tal situação. A partir da pesquisa documental, realizada através dos 

prontuários, identificamos também que: 15 usuários são do sexo masculino e 19 usuárias do 

sexo feminino, com idades entre 19 e 60 anos e majoritariamente moradores das regiões 

periféricas de Campos dos Goytacazes e municípios vizinhos.   

Neste grupo definido, verificamos que a última dispensa de medicação apontava para 

o período de janeiro/2017 a fevereiro/2017. A carga viral
9
 era variada, significando um dado 

importante, visto que muitos usuários abandonam a TARV
10

 junto ao acompanhamento 

clínico, quando têm conhecimento da sua carga viral indetectável e sentem-se bem 

fisicamente. Então, após análise detalhada dos prontuários foram realizados contatos 

telefônicos semanalmente e acompanhamento sistemático dos casos durante os meses de abril 

a outubro de 2017. Todos os casos foram discutidos com o supervisor de campo e 

coordenação do Serviço Social da instituição.  

Um número considerável dos usuários contatados procurou o Serviço Social para 

orientação e coube ao assistente social, através de escuta especializada, reconhecer as 

verdadeiras demandas trazidas, geralmente, responsáveis pelo abandono do tratamento.  

A razão pela qual se faz necessária a discussão dos casos investigados e da 

importância das ações do assistente social no atendimento direto aos usuários torna-se clara, 

pois o HIV muda a história de vida dessas pessoas, fragilizando-as ainda mais. É uma doença 

tanto física quanto social e, as novas demandas trazidas são demandas que se imiscuem ao 

processo de precarização vivido. Segundo Vasconcelos, 

                                                
9
 A carga viral é relatada como o número de cópias do vírus em 1 mililitro de sangue. Resultados iniciais em 

pacientes não tratados podem chegar a 1 milhão ou mais de cópias/ml. Durante o tratamento, uma carga viral alta 

oscila entre 5.000 e 10.000 cópias/ml. Dependendo do método usado, uma carga viral baixa, entre 40 a 500 

cópias/ml, indica progresso lento da doença. 
10

 A terapia antirretroviral - TARV, tem como objetivo reduzir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de 

vida das pessoas, por meio da supressão viral, o que permite retardar ou evitar o surgimento da 

imunodeficiência. 
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Demandas que, contidas nas solicitações dos usuários, precisam de teoria 

para serem identificadas. Demandas implícitas, que não reconhecidas, 

consequentemente, não são consideradas, pelos assistentes sociais, como 

demandas para o Serviço Social. Sem condições de se abstrair do que está 

aparente, os assistentes sociais não têm condições de captar o que está oculto 

na “queixa” e/ou “problema”, expresso e/ou manifestado pelos usuários 

(VASCONCELOS, 2006, p.10). 

 

 

 

Relatos sobre situações de abandono, dependência econômica de parceiros ou 

familiares, assédio moral, foram alguns dos problemas trazidos ao Serviço Social por esses 

sujeitos, o que os torna ainda mais vulneráveis. A partir das falas o Serviço Social pôde se 

articular com demais instituições e profissionais da rede de atendimento socioassistencial 

como, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
11

, Estratégia Saúde da 

Família/ESF
12

, Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), Secretaria de Educação 

e Secretaria de Saúde na busca de soluções para o enfrentamento das questões.  

Para melhor compreender o movimento realizado no Projeto de Intervenção em 

questão, cabe destacar que este foi elaborado a partir do levantamento dos dados dos usuários 

no SICLON
13

 e, posteriormente, realizamos, como também mencionado anteriormente, uma 

pesquisa documental via os prontuários do ambulatório.  

Em um primeiro momento solicitamos ao farmacêutico, funcionário autorizado a 

consultar o sistema, uma listagem de usuários em atraso de dispensação sem delimitar o 

tempo. A listagem fornecida pela farmácia perfazia um total de quase 600 (seiscentos) nomes 

entre retiradas irregulares e abandono.  

Limitamos o período da pesquisa no SICLON para 90 (noventa) dias de atraso na 

retirada dos medicamentos, pela impossibilidade - dada a insuficiência de recursos humanos, 

materiais e tempo hábil - de analisar os prontuários dentro de um universo tão extenso. Sendo 

assim, foram localizados 34 (trinta e quatro) usuários em atraso. O objetivo principal deste 

estudo foi avaliar os abandonos da terapia por pacientes infectados pelo HIV e identificar seus 

fatores associados.  

                                                
11

 Unidade pública estatal de base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social.  
12

 Prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e contínua. 
13

 O SICLOM foi criado com o objetivo de gerenciamento logístico dos medicamentos anti-retrovirais. O 

sistema permite que o Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais se mantenha atualizado em relação ao 

fornecimento de medicamentos aos pacientes em TARV, nas várias regiões do país. As informações são 

utilizadas para controle dos estoques e da distribuição dos ARV, assim como, para obtenção de informações 

clínico-laboratoriais dos pacientes de Aids e uso de diferentes esquemas terapêuticos. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2017, p. 780) 
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A partir do levantamento inicial dos prontuários nos propusemos, com a Busca Ativa, 

localizar os 34 usuários. Conforme demonstrado no Gráfico 1 abaixo, os resultados desta 

intervenção indicam que 21 (vinte e um) usuários
14

 retornaram ao tratamento, 03 (três) foram 

transferidos para outras Unidades - sendo 02 (dois) para o Rio de Janeiro e 01 (um) para o 

interior de Minas Gerais - e 03 (três) faleceram. Além destes, destacamos que 03 (três) não 

autorizaram contato telefônico ou visita domiciliar (análise feita após a separação do 

prontuário e leitura deste) e 04 (quatro) usuários autorizaram visita domiciliar e/ou contato 

telefônico/correspondência, mas, apesar disso, não obtivemos sucesso durante os meses de 

busca. 

Vale destacar também que estes últimos que autorizaram visita domiciliar, tiveram 

seus nomes encaminhados à coordenação do Serviço Social da instituição para que as visitas 

fossem realizadas, o que nos foi impossível acompanhar, haja vista o fim do estágio 

supervisionado no CDIP. 

 

 

GRÁFICO 1: RESULTADO DA BUSCA ATIVA NO CDIP – CAMPOS DOS 

GOYTACAZES/RJ 

 

 

                     Fonte: Da autora (2017) 

                                                
14

 Não foram utilizados no Projeto os números dos prontuários da instituição como garantia do sigilo. 

21           61% 

(3)    9% 

(3 )   9% 

(3 )   9% 

(4 )  12% 

Resultado da Busca Ativa 
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Durante o trabalho de busca ativa foi recorrente na fala desses usuários problemas 

familiares e financeiros como motivação para o abandono do tratamento. A revelação do HIV 

sempre acarreta mudanças nas vidas das pessoas. A doença é ainda hoje sinônima de desvio, 

relacionada à sexualidade e ao risco de morte, e muitos por medo do julgamento ou exclusão 

social acabam por esconder sua sorologia até mesmo dos familiares mais próximos, 

reconhecendo o estigma que a doença carrega.  

O HIV sempre esteve associado, de alguma forma, a uma espécie de punição 

decorrente de condutas inapropriadas e as pessoas infectadas temem perder afetos, amizades e 

suporte tanto social quanto emocional, especialmente da família. Muitas pesquisas revelam 

que a falta do suporte social está diretamente ligada ao adoecimento das pessoas vivendo com 

HIV. Segundo Casaes (2007), 

 
 

O suporte social pode ser fornecido por companheiros, amigos, profissionais 

de saúde, colegas de trabalho e família. Um dos espaços mais tradicionais de 

suporte social, em tese, é a família, tendo em vista a aproximação física e 

psíquica entre seus membros. (CASAES, 2007, p.37). 

 

 

 

De acordo com os relatos feitos às assistentes sociais pelos usuários que abandonaram 

o tratamento, estes vivenciam um temor diário da discriminação, da segregação e ruptura dos 

vínculos afetivos e, aliado a todo esse estresse, existe a condição socioeconômica precarizada, 

onde a falta das condições básicas de sobrevivência, como alimentação e moradia, assumem o 

protagonismo na vida dessas pessoas, que acabam por colocar a saúde em segundo plano. 

Pessoas vivendo com HIV em tratamento no CDIP tem acompanhamento médico que 

abarca especialidades como infectologia, ginecologia/obstetrícia, clínica médica, alergia, 

imunologia, pediatria, psiquiatria, além de Serviço Social, enfermagem, psicologia, farmácia, 

dentre outros. Reconhecemos aqui a abrangência do tratamento médico, porém a questão 

socioassistencial nos parece desintegrada dos demais serviços. 

Um agravante para a adesão ao tratamento foi a total exclusão desses usuários ao 

direito a qualquer tipo de benefício. Grande parte encontrava-se desempregada e não estava 

vinculada a nenhum programa ou projeto que atendesse minimamente às suas necessidades 

mais urgentes, à exceção da gratuidade do transporte, acessada por todos. 

Apesar de um número considerável ter acesso ao passe livre municipal existia uma 

queixa recorrente entre os usuários. Os mesmos alegavam que empresas de ônibus do 

município por intermédio dos fiscais, causavam-lhes constrangimento ao exigir, quando da 
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apresentação da “carteirinha”, um laudo médico especificando o motivo da obtenção da 

gratuidade do transporte, semelhante problema acontecia também com usuários vindos de 

outros municípios que utilizavam o passe intermunicipal, submetidos ao mesmo 

constrangimento. 

Ao serem perguntados sobre de que maneira reagiram à interpelação dos fiscais todos, 

sem exceção, responderam que se mantinham em silêncio. Nenhuma das pessoas presentes 

sequer cogitou a possibilidade de uma discussão, mesmo, conforme comprovamos, todos 

terem ciência que a gratuidade é um direito garantido por lei.  

Essa questão, o silêncio, nos chamou a atenção desde o primeiro contato com os 

usuários da instituição. Partindo da curiosidade e espanto causados pelo silêncio e falta das 

sociabilidades tão incomuns em um ambiente “clínico”, onde as pessoas “jogam conversa 

fora” sem o menor compromisso, nos propusemos a interagir e tentar compreender mais 

profundamente as pessoas que obrigatoriamente convivem naquele espaço. Nossa intenção foi 

compreender essa realidade, bem como, de que maneira as pessoas vivendo com HIV passam 

a expressar sua subjetividade e explorar os espaços de sociabilidades. 

Então, a partir de maio de 2017 foram realizados 06 (seis) encontros, concomitante ao 

projeto de Busca Ativa, que denominamos de “Grupos de Sala de Espera”, onde utilizamos a 

técnica do grupo focal, por entendê-lo como possibilidade de observação da interação entre os 

participantes e o desenvolvimento de sociabilidades entre eles, a partir do conceito de Gomes 

e Barbosa (1999, p. 47) “[...] o grupo focal
15

 é um grupo de discussão informal, e de tamanho 

reduzido, com o propósito de obter informações de caráter qualitativo em profundidade”.  

Estes encontros ocorreram entre dezoito de maio de 2017 a dezessete de agosto de 

2017, com média de oito a quinze participantes e duração aproximada de duas horas. O 

público foi diferente em todos os encontros, haja vista a grande rotatividade de usuários e o 

fato de se consultarem em média a cada três meses.  

Constatamos então, que a grande maioria não se relacionava fora da instituição e 

tampouco socializava dentro do espaço nos longos períodos de espera. Os níveis 

socioeconômicos e educacionais eram bastante similares, o que favoreceu o trabalho do 

pesquisador em sua função de estimular e aprofundar pontos de interesse específicos, 

direcionar o grupo para os próximos pontos a serem discutidos e incentivar a fala de todos.  

                                                
15

 O GF difere da entrevista individual por basear-se na interação entre as pessoas para obter os dados 

necessários à pesquisa. Sua formação obedece a critérios previamente determinados pelo pesquisador, de acordo 

com os objetivos da investigação, cabendo a este a criação de um ambiente favorável à discussão, que propicie 

aos participantes manifestar suas percepções e pontos de vista (PATTON, 1990; MINAYO, 2000 apud TRAD, 

2009). 
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Partindo dessa abordagem o que se pretendeu foi examinar através das falas o que era 

relevante para o grupo, tendo como principal foco de discussão as relações sociais pré e pós-

descoberta do HIV e a interferência do poder público na vida dessas pessoas, enquanto 

“facilitador” ou não da vida social. 

Ao longo de três semestres (de agosto de 2016 a dezembro de 2017) pudemos 

conviver, interagir e observá-los de perto e fomos percebendo, a partir de suas falas e também 

dos silêncios, que uma linha tênue separava aquele mundo do mundo “real”. No mundo real 

onde comportamentos, aparência e a vida são de alguma forma padronizadas, eles acabavam 

por internalizar e reproduzir comportamentos socialmente aceitos, e para isso se obrigavam a 

uma espécie de camuflagem.  

Aquelas pessoas vivendo com HIV de certo modo se especializaram na arte da 

“dissimulação”
16

 ao criarem estratégias sofisticadas com o intuito de permanecerem anônimos 

quanto à sorologia, mesmo que para isso tivessem que abrir mão dos escassos direitos 

garantidos por lei, como a gratuidade do transporte. 

Em paralelo ao mundo “real” observamos que aquele espaço, o CDIP, representava 

para eles outro universo e ao convidá-los para as reuniões, durante todo esse tempo fomos 

percebendo que por detrás dos “disfarces” existiam pessoas que iam burlando as regras sociais 

e a morte, tanto física quanto social. Além disso, existia uma inteligência e capacidade de 

adaptação que conferia a eles autonomia para agir conforme suas necessidades.  

Algumas falas das pessoas que participaram das reuniões deixaram clara a 

preocupação com relação ao segredo da soropositividade e em como “invisibilizar” sua 

condição de infectado.  

Em uma reunião a conversa entre três mulheres nos chamou a atenção e este é o relato: 

duas usuárias faziam tratamento há mais de dez anos, e uma jovem estava na instituição para 

consulta médica pela primeira vez. Em dado momento a conversa girou em torno da perda de 

peso e em como a magreza causa “desconfiança” nos amigos e vizinhos próximos. A questão 

foi levantada pela jovem que estava iniciando o tratamento. Uma delas, mais experiente e em 

tratamento há mais de dez anos passou a aconselhar a jovem e os demais sobre como resolver 

o problema. 

 
O truque é comer bastante e dormir...e capricha no pão e no macarrão! Não 

tem erro, você não emagrece! Mas nada disso é da televisão não héin! Nela 

eles só ensinam a emagrecer”. (Mulher, Usuária A) 

                                                
16

 Não há nesta colocação nenhuma conotação pejorativa ou julgamento de valor. 
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Olha filha, se você que descobriu a doença agora e começar a se preocupar 

com vizinhança fica doida rapidinho! Conheço gente que morreu por conta 

do medo, não da doença. Eu que já sou coroa faço regime, controlo minha 

alimentação, não por causa da moda das magras, mas ainda tô bonita quero 

namorar, viver minha vida. Ou você vive a sua vida ou vive para os outros. 

Se fosse você falava com o psicólogo daqui, é bom, você vai gostar! 

(Mulher, Usuária B) 

  

Que psicólogo que nada”, isso é bobagem, eu não preciso! Aquela pessoa 

ali nem te conhece e você vai sentar na frente dela para contar sua vida! A 

gente tem que se virar! Minha família me apoia, me aceita! (Mulher, 

Usuária A) 

 

 Filha, se você fosse tão bem resolvida não faria regime de engorda com 

medo da vizinhança, faça-me o favor! (Mulher, Usuária B) 

 

 

No mundo onde a ditadura da magreza impera, a mídia constrói o corpo e muitas 

mulheres sofrem de distúrbios alimentares, de autoindução de vômitos, fazendo uso de 

medicamentos e das práticas excessivas de exercícios físicos para se manterem magras, 

existem pessoas que canalizam sua energia para engordar, unicamente, para parecerem 

saudáveis aos olhos dos outros, em especial, segundo suas falas, dos vizinhos.  

Não pretendemos aqui generalizar e tampouco padronizar comportamentos, porém, o 

diagnóstico positivo desperta e provoca reações e sentimentos que desestabilizam, mesmo que 

reconheçamos diferentes trajetórias de vida, das percepções do HIV e do corpo. 

Durante o período em que as reuniões aconteceram também foi recorrente a questão 

das relações de afeto e do medo da perda. Exemplo claro disso foi observado em determinado 

dia quando o grupo contava com a presença de pai e filho, vindos de outro município para 

fazer o tratamento - o pai vinha como acompanhante.  

O usuário se apresentou, disse ter 41 anos e como profissão caminhoneiro. Relatou 

residir na parte de cima da casa do pai e que se convertera há pouco tempo, agora era 

evangélico, “homem de Deus”, segundo ele. A questão discutida foi a seguinte: 

 

 

Tem lá na igreja uma mulher interessada em mim, e eu nela, só que tenho 

medo de contar do meu problema e ela não aceitar, ou pior, contar pro resto 
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da igreja. Aí como é que eu fico? E ainda tem que evangélico só faz...depois 

que casa, antes é pecado! (Homem, Usuário C) 

 

Moço, tem que contar!!! Como é que vai casar com a coitada enganada? Se 

ela souber depois vai dar ruim! (Mulher, Usuária D) 

 

 

Houve certa agitação e todos tinham uma opinião a respeito. Um homem presente, 

depois dos ânimos acalmados começou a contar seu caso. Veio de São Paulo para trabalhar 

em um empreendimento grande da região, trouxe consigo a mulher e tudo caminhava bem até 

que começou a ter alguns problemas de saúde. Depois de passar por vários médicos acabou 

descobrindo a doença.  Demorou um mês para contar à esposa que segundo ele “juntou as 

trouxas e foi embora para São Paulo sem olhar prá trás.” O conselho deste para o que 

apresentou o problema foi “conta nada rapaz! Casa com ela primeiro, e com o tempo e 

confiança, você fala! ”. Uma senhora idosa que participava da reunião deu o veredicto, 

 

 

O senhor já parou pra pensar em porque a sua mulher foi embora? Se 

você deixa de contar um fato grave a confiança se quebra aí, e 

confiança quebrada não aceita remendo, não é uma roupa puída ou 

rasgada que você costura e dá para usar por mais um tempo não. 

(Mulher, Usuária D) 

 

 

As formas de contaminação pelo HIV são amplamente divulgadas, sendo relações 

sexuais sem proteção, uso de agulhas e seringas contaminadas e contaminação vertical, temas 

diariamente discutidos com os usuários em acompanhamento. Percebe-se, no entanto, que 

apoiados nas apreensões preconceituosas e discriminatórias da sociedade criam-se fantasmas 

e o temor da exclusão social é amplamente vivenciado por essas pessoas. (KERN, 2005, p. 

39)  

 

 

A definição da AIDS como doença letal foi interiorizada de maneira 

profunda e contribuiu para exacerbar temores relacionados à morte já 

latentes [...] notadamente expressos nas atitudes de mascaramento, do 

silêncio, do esquivamento, da evitação do tema. (PAULILO, 1999, p.13) 
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Pessoas imersas em relações por vezes conflituosas, somado a isso processos de 

exclusão social e todo o tipo de carência material demonstram claramente que o modelo 

biomédico reduz as pessoas vivendo com HIV ao seu estado sorológico, e cabe a essas 

pessoas sobreviverem socialmente, à custa de “artimanhas” criadas, burlando a morte social 

que as ronda incessantemente. 

A questão apontada nestas falas era de sobrevivência, de continuidade da vida. Porque 

a centralidade do problema está na certeza e na dureza da morte. Raramente pensamos na 

morte, o tempo passa rápido, mas naquele lugar a morte espreita o tempo todo, causa angústia 

mesmo a quem finge não vê-la. E mais que remédios, o que eles buscam é matar a morte, 

pouco a pouco, todos os dias. 

Teimosamente as pessoas vivendo com HIV em Campos dos Goytacazes vão 

construindo seu cotidiano, repleto de experiências objetivas e subjetivas de exclusão, pobreza, 

preconceito e é no espaço da instituição que o Serviço Social, através, principalmente, da 

prática sócio educativa, deve fortalecer espaços de discussão que contribuam para a ampliação 

dos direitos. 

 
 

O resgate do significado do que pensam e da experiência cotidiana que 

vivenciam os subalternos, a questão da moral, da cultura e da constituição de 

um universo simbólico marcado pelo signo da exclusão configuram-se como 

condição para superar análises idealizadas [...]. Conhecer os elementos 

críticos e históricos presentes no cotidiano desse caminhar, no plano real e 

no plano simbólico, é uma forma de aproximação ao processo de 

consolidação/ruptura da própria subalternidade. (YAZBEK, 1996, p. 70) 

 

  

 

É extremamente importante pensar esses sujeitos inseridos em suas relações sociais e 

que “a reprodução das desigualdades sociais é mediatizada por situações objetivas, mas supõe 

a persuasão dos subalternos de que aqueles são seus “lugares certos” na sociedade. (YAZBEK, 

1996, p. 132).  

A inclusão das pessoas vivendo com HIV no CDIP, para tratamento, pressupõe o 

acesso à saúde, porém, acessar o programa garante, especialmente, o acompanhamento da 

doença considerando sua face biológica. Neste sentido, a questão apresentada a seguir tratará 

do acesso para além do tratamento, considerando a determinação social da saúde e a 

diminuição das desigualdades a que estão subordinados, cotidianamente, esses sujeitos. 
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1.2. A saúde como direito à cidadania: até que ponto acesso se confunde com 

integralidade? 

 

 

Ao analisarmos a realidade das pessoas vivendo com HIV em Campos dos Goytacazes 

e tendo como porta de entrada, para efetivamente acessar o serviço de saúde, o Programa 

Municipal DST/AIDS, é de suma importância, à priori, compreender que o direito à saúde na 

vida da população brasileira se efetivou com a criação do Sistema Único de Saúde/SUS pela 

Constituição de 1988 e sua regulamentação pelas Leis 8.080/90
17

 e 8.142/90
18

, representando 

uma enorme inovação em relação ao padrão de atenção à saúde, inaugurando um projeto de 

direito universal à saúde como dever do Estado de forma gratuita e integral, tendo como uma 

das metas a diminuição da desigualdade.  

Com a criação do SUS um enorme contingente da população foi incluído no sistema 

público de saúde que tem como princípios a universalidade, a integralidade, a 

descentralização e a regionalização. 

Considerando o direito universal à saúde apreciaremos a questão das pessoas vivendo 

com HIV em Campos dos Goytacazes à luz da segunda alínea, Art.2º, parágrafo 1°, bem 

como, do Art.3°, da Lei nº 8.080, de 19/09/1990 que dispõe sobre condicionantes e 

determinantes para a saúde. 

 

 

Art.2º - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 

doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1990, s/p) 

 

Art.3º - Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do 

País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens 

e serviços essenciais. (BRASIL, 1990, s/p) 

 

 

 

As discussões sobre saúde como direito inscrito formalmente na Constituição Federal 

de 1988 traz consigo os princípios da universalidade, equidade e integralidade traduzidos em 

                                                
17

 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. (BRASIL, 1990)        
18

 Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. (BRASIL, 

1990). 
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igualdade para todos. Tais princípios estão assegurados segundo o artigo 196 da Constituição 

Federal (1988): “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

Historicamente, o direito à saúde é produto de lutas sociais e articulação de setores da 

sociedade civil e governamentais e a consolidação desse direito ainda hoje se traduz em lutas 

e disputas. “O cumprimento dessa responsabilidade política e social assumida pelo Estado 

implica na formulação e implementação de políticas econômicas e sociais que tenham por 

finalidade a melhoria das condições de vida e saúde [...] da população”. (TEIXEIRA, 2011, p. 

3). Cabe ao Estado através da formulação e implementação de políticas públicas garantir o 

acesso da população aos serviços de saúde de forma universal, que estenda a cobertura a toda 

a população e a integralização das ações. (TEIXEIRA, 2011, p. 3) 

Aqui ressaltamos o princípio da integralidade, pois entendemos nele a garantia da 

universalidade concreta e da equidade. 

 

 

[...] diríamos que a integralidade não é apenas uma diretriz do SUS definida 

constitucionalmente. Ela é uma “bandeira de luta”, parte de uma “imagem-

objetivo”, um enunciado de certas características do sistema de saúde, de 

suas instituições e de suas práticas que são consideradas por alguns (diria eu, 

por nós), desejáveis. Ela tenta falar de um conjunto de valores pelos quais 

vale lutar, pois se relacionam a um ideal de uma sociedade mais justa e mais 

solidária. (MATTOS, 2009, p. 45) 

 

 

 

Ao reconhecermos os indivíduos como sujeitos inseridos na sociedade de formas tão 

diversas e influenciados pelas determinações sociais impostas
19

, retomamos o debate sobre as 

condições sociais e biológicas pelo fato de estarem intimamente ligadas e serem 

indissociáveis.  

Diante disso, integralidade aqui será entendida para além do acesso aos serviços de 

saúde e da ausência de doença, e sim como um direito à vida, ao bem estar físico e social, e 

cabe aos profissionais envolvidos nos processos de adoecimento desses sujeitos um fazer 

                                                
19

 Em março de 2006, foi criada no Brasil, a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde 

(CNDSS), através de Decreto Presidencial, com um mandato de dois anos. A criação da CNDSS é uma resposta 

ao movimento global em torno dos DSS desencadeado pela OMS, que em março de 2005 criou a Comissão 

sobre Determinantes Sociais da Saúde (Commission on Social Determinants of Health - CSDH), com o objetivo 

de promover, em âmbito internacional, uma tomada de consciência sobre a importância dos determinantes 

sociais na situação de saúde de indivíduos e populações e sobre a necessidade do combate às iniquidades de 

saúde por eles geradas. Ver: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/artigos/329-artigo-aborda-os-problemas-da-

saude-e-seus-determinantes-sociais. 
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profissional que entenda a realidade concreta, evitando-se as práticas reducionistas e 

fragmentadas que interferem na melhoria da condição humana desses sujeitos. 

 

 

As necessidades de serviços assistenciais de uma população não se reduzem 

às necessidades de atendimento oportuno de seus sofrimentos. Como 

também não se reduzem às necessidades de informações e de intervenções 

potencialmente capazes de evitar um sofrimento futuro. As necessidades não 

se reduzem àquelas apreensíveis por uma única disciplina como a 

epidemiologia, ou como a clínica. Novamente, o princípio da integralidade 

implica superar reducionismos. (MATTOS, 2009, p. 66) 

 

 

 

A saúde reconhecida enquanto direito à cidadania requer um olhar ampliado tendo em 

vista as determinações sociais, dimensão sócio-histórica e o indivíduo, como basilares para 

que caminhemos na contramão da reificação do outro. Há muito, pesquisadores de todo o 

mundo se voltam para a questão das determinações sociais da saúde. 

 

 
Entendemos que os estudos de determinação social da saúde devem envolver 

a caracterização da saúde e da doença mediante fenômenos que são próprios 

dos modos de convivência do homem, um ente que trabalha e desfruta da 

vida compartilhada com os outros, um ente político, na medida em que 

habita a pólis, como afirmava Aristóteles. Tal determinação pode ser de 

natureza inteiramente qualitativa, na medida em que procura caracterizar 

socialmente a saúde e a doença em sua complexidade histórica concreta. 

(NOGUEIRA, 2010, p. 9) 

 

  

 

Dahlgren e Whitehead (1991)
20

 apresentam as determinações sociais da saúde em 

diferentes camadas, abarcando desde determinantes individuais até os macrodeterminantes
21

. 

Idade, sexo e fatores hereditários influenciam nas condições de saúde, assim como, 

                                                
20

 O modelo de Dahlgren e Whitehead (1991) foi utilizado neste trabalho por ser claro e compreensível e por 

abordar questões pertinentes a esse trabalho, como as redes de solidariedade, determinantes sociais que 

interferem na saúde e a importância da política de saúde na perspectiva da integralidade. 
21

 As diversas definições de determinantes sociais de saúde (DSS) expressam, com maior ou menor nível de 

detalhe, o conceito atualmente bastante generalizado de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de 

grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde. Nas últimas décadas, tanto na literatura 

nacional, como internacional, observa-se um extraordinário avanço no estudo das relações entre a maneira como 

se organiza e se desenvolve uma determinada sociedade e a situação de saúde de sua população (ALMEIDA-

FILHO, 2002). Esse avanço é particularmente marcante no estudo das iniquidades em saúde, ou seja, daquelas 

desigualdades de saúde entre grupos populacionais que, além de sistemáticas e relevantes, são também evitáveis, 

injustas e desnecessárias (WHITEHEAD, 2000). Segundo Nancy Adler (2006), podemos identificar três 

gerações de estudos sobre as iniquidades em saúde. A primeira geração se dedicou a descrever as relações entre 

pobreza e saúde; a segunda, a descrever os gradientes de saúde de acordo com vários critérios de estratificação 

socioeconômica; e a terceira e atual geração está dedicada principalmente aos estudos dos mecanismos de 

produção das iniquidades ou, para usar a expressão de Adler, está dedicada a responder à pergunta: como a 

estratificação econômico-social consegue “entrar” no corpo humano? (BUSS; PELLEGRINI. 2007, p.80) 
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características como comportamentos e os estilos de vida individuais. Condições de vida e de 

trabalho, alimentação, serviços essenciais, saúde e educação também são responsáveis pela 

manutenção da saúde. Os macrodeterminantes aparecem nas condições socioeconômicas, 

culturais e ambientais, comprovando que é impossível dissociar saúde e condições básicas de 

sobrevivência, conforme demonstrado na Figura 2, abaixo. 

 

 

FIGURA 2: DETERMINANTES SOCIAIS: MODELO DE DAHLGREN E 

WHITEHEAD 

 

 

Fonte: BUSS, PELLEGRINI (2007, p. 84). 

 

 

Dahlgren e Whitehead (1991) demonstram claramente (a partir da análise da Figura 

acima) a estreita relação entre sociedade e saúde e, para além disso, apontam a importância de 

analisarmos a integralidade como parte integrante e extremamente necessária ao acesso à 

saúde. As diferentes camadas expressam os níveis de determinantes sociais sobre o processo 

saúde-doença das pessoas. O modelo então, apresenta o homem no eixo central e tem nos 

fatores individuais, como idade, sexo, fatores hereditários, importantes determinantes neste 

processo, porém, em escala inferior, uma vez que não podemos pré determinar problemas de 

origem genética, ou advindos da idade ou sexo e por não configurarem problema social. 

 Comportamentos e estilos de vida aparecem na próxima camada dos determinantes e 

apesar da liberdade de escolhas, esta camada está associado às condições sociais, tais como, 

acesso à informação, lazer, alimentação saudável, dentre outros, além de hábitos que fazem 
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mal à saúde, como uso abusivo de drogas, álcool, hábitos alimentares inadequados, que são 

escolhas muitas vezes decorrentes da precariedade em que vivem estas pessoas.  

A seguir, os autores destacam na ilustração, as redes sociais e comunitárias como 

importantes instrumentos de suporte, solidariedade e coesão dos grupos sociais. Os fatores 

relacionados às condições de vida e de trabalho também são expressivos determinantes neste 

processo, onde a vulnerabilidade causa adoecimento físico e mental e, por fim, as condições 

socioeconômicas, culturais e ambientais aparecem como determinantes influenciadores das 

demais camadas (BUSS; PELLEGRINI, 2007, p.83). Considerando essa análise, cabe ao 

Estado intervir e trabalhar na diminuição das iniquidades e em favor da equidade e da justiça 

social. 

Existe um conjunto de necessidades básicas que precisam ser atendidas e entendemos 

ser impossível atendê-las, assim como, pensar cidadania e erradicação da desigualdade social, 

trabalhando políticas sociais e econômicas de forma dissociada. “Cumpre frisar que a 

impossibilidade de atingir a plenitude do real não deve desmotivar o processo de busca pela 

totalidade [...] construir uma representação do real que não seja caótica é [...] melhor para a 

ação do que restringir-se a uma interpretação confusa da realidade”. (ZAGO, 2013, p.122). 

Não há como se pensar garantia de direito, acesso e integralidade em saúde, no campo 

de atuação do Serviço Social, desconsiderando a questão social e suas refrações, pois, da 

apropriação desigual das riquezas e exploração do trabalho emerge a questão social, expressa 

na enorme disparidade entre classe trabalhadora e burguesia. “A questão social diz respeito ao 

conjunto das expressões de desigualdades engendradas na sociedade capitalista madura, 

impensáveis sem a intermediação do Estado” (IAMAMOTO, 2001, p. 17). 

Frente a esse cenário chama atenção o fato de que injustiças e desigualdades sociais só 

se tornam questão social à medida que alguma esfera da sociedade reconhece e toma para si a 

responsabilidade de fazer delas, uma demanda política. 

 

 

[...] não basta reconhecê-la enquanto realidade bruta da pobreza e da miséria 

é preciso ser problematizada em seus dilemas, mas no cenário da crise em 

nosso Estado de bem estar, da justiça social, do papel do estado e do sentido 

de responsabilidade pública. (TELLES, 1996, p. 85) 

 

 

Nesse embate entre lutas, reivindicações e disputa, as políticas sociais aparecem como 

meio de minimizar as refrações da questão social, seja o desemprego, a falta de acesso a bens 

e serviços, bem como, todas as desigualdades advindas da pobreza e miséria. “E as 
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consequências da apropriação desigual do produto social são as mais diversas: analfabetismo, 

violência, desemprego, favelização, fome [...]” (MACHADO, 1999, p. 43). Historicamente, as 

políticas sociais surgem com funções pré-determinadas. 

 

 
[...] possui dupla função: proteger a sociedade dos riscos que sua 

organização econômica traz ao mesmo tempo em que organiza as relações 

sociais com um sentido de justiça distributiva. Elas surgem para lidar com 

aquilo que chamamos de “questão social”. (MAURIEL, 2006, p. 62) 

 

 

 

A grande discussão sobre políticas sociais hoje, se dá em torno da sua insuficiência e 

ineficácia no que diz respeito ao enfrentamento da pobreza e dos programas de transferência 

de renda que, por sua focalização e fragmentação passam a ser entendidos como favor do 

Estado, constrangendo sobremaneira quem deles necessita.  

Existe uma dualidade na relação que se estabelece entre assistidos e poder público 

uma vez que estes se sentem humilhados no momento que trazem à tona suas necessidades 

revelando incapacidade de manter a própria subsistência, o que interfere em sua visão de 

mundo, alterando os frágeis arranjos arquitetados com o intuito de sobreviver e, por outro 

lado, se apercebem de toda a precariedade em que vivem e criticamente reconhecem a 

ineficiência do Estado em responder suas carências. (YAZBEK,1996, p.168) 

Telles (1998, p.18) chama a atenção para a importância do poder público tomar para si 

a responsabilidade de garantir padrões de vida e civilidade que alcancem a todos, na 

perspectiva de uma cidadania ampliada através dos programas de renda mínima, incorporando 

as pessoas e trabalhando sua autonomia, sendo crucial para isso debater publicamente quais 

são os mínimos sociais a serem construídos e garantidos. 

 

 

[...] os programas de renda mínima terminam por transitar em uma frágil 

fronteira na qual o direito a uma vida digna facilmente se transforma ou pode 

se transformar no que Sposati bem definiu como esmola institucionalizada. 

O fato é que os programas de renda mínima atuam nesse pantanoso terreno 

em que a tradição excludente cobra seus tributos, transformando direitos em 

ajuda e cidadãos em indivíduos carentes, tipificados como tais por critérios 

legais que definem, burocrática e arbitrariamente, a partilha entre pobres e 

não pobres, indigentes e não indigentes. (TELLES, 1998, p. 18)  

 
 

 

O processo de acumulação de riqueza defendido pelo mercado se perpetua, reforçando 

o processo de exclusão da maior parte da população e a pobreza nessa vertente é vista como 
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uma ferida aberta. À medida que políticas sociais focalizadas e fragmentadas maquiam a 

pobreza, ela se pereniza escondida e mantida em níveis aceitáveis, ou seja, “simplesmente não 

cogita a ideia de erradicação da pobreza, mas apenas da manutenção de um patamar 

aceitável”. (MAURIEL, 2006, p. 63) 

 

 
O combate à pobreza, portanto, não encaminha soluções para a construção 

de um mundo mais justo, mas funciona para legitimar a globalização 

desequilibrada. Assim, a questão social, reduzida à “questão da pobreza”, 

pode ser um problema resolvido no plano da filantropia, ou ético-social, no 

qual o Estado não precisa ser, necessariamente, o agente executor exclusivo 

ou majoritário dos serviços coletivos de “proteção”, mas apenas um 

promotor ou incentivador da “sociedade civil”. (MAURIEL, 2006, p. 63) 

 

 

Combater a pobreza hoje, na perspectiva de uma grave iniquidade social, que interfere 

nos padrões de saúde da população, significa reconhecê-la como processo histórico, 

econômico, político e social. “O redirecionamento das formas de concepção e enfrentamento 

da pobreza retrata um redirecionamento dos modos de entender e enfrentar a questão social.” 

(MAURIEL, 2006, p. 68). 

Mas, para não nos distanciarmos do tema proposto, cabe aqui ressaltar que no Brasil a 

pobreza tendeu a ser tratada como expressão da questão social, sendo entendida como 

resultado das desigualdades e importante tópico a ser debatido nas políticas sociais com vistas 

à inclusão social. 

A Constituição Federal de 1988 incorpora Saúde, Assistência Social e Previdência 

Social, como um tripé da Seguridade Social, que tem como principal função incluir a 

população vulnerabilizada e fora do mercado de trabalho ao sistema de proteção social amplo. 

Na contramão da proteção social universalista e ampliada, essa população se depara 

com um quadro de seletividade e precarização de políticas sociais e com um Estado que se 

utiliza de estratégias para se desobrigar dessa proteção, dividindo sua responsabilidade com a 

sociedade civil. 

 

 
As políticas sociais que historicamente tem-se caracterizado pela 

subordinação à matriz conservadora, oligárquica e patrimonialista que 

emoldura a história econômica e social do país tenderão neste quadro de 

regressão de direitos a acentuar seu perfil assistencialista e clientelista, no 

perverso processo de transformar em favor o que é direito. Processo marcado 

pela exigência de contrapartidas e pela busca de lealdade dos subalternos. 

(YAZBEK, 2001, p. 29) 
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Depreendemos que dicotomizar o individual e o social nos aproximam da noção de 

saúde como um fator externo ao sujeito. Reiteramos aqui o entendimento que parte da 

constatação que o biológico está intimamente ligado à dimensão social e, por conseguinte o 

processo saúde/doença pode ser compreendido através de múltiplas determinações que são 

tanto biológicas quanto sociais. 

Para além das políticas de saúde existentes, os soropositivos devem estar inseridos 

numa rede de proteção ampla que possibilite o alcance das condições materiais concretas, 

uma vez que o processo de exclusão social está em curso. A inclusão das pessoas vivendo 

com HIV em uma rede de proteção social ampla pode refletir na subjetividade desses sujeitos 

restabelecendo, inclusive, sociabilidades perdidas em função de uma maior vulnerabilidade, 

do preconceito e estigma que a doença acarreta.  

É neste cenário que a práxis transformadora que apregoa o Serviço Social se faz 

urgente. Em um contexto onde a precariedade surge como uma arma de submissão, o Estado 

corrobora essa condição na medida em que se desresponsabiliza da garantia do bem estar 

social da sociedade e, aliado a isso, a moralização da vida social cobra um preço alto das 

pessoas vivendo com HIV, já extremamente vulnerabilizadas. 

O momento propicia reflexões mais aprofundadas sobre o trabalho do assistente social, 

sua posição de resistência e luta junto aos usuários no enfrentamento da desigualdade e da 

exclusão social. Esta será a tarefa do capítulo a seguir. 
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2. POLÍTICAS SOCIAIS: UM LIMITE À ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL? 

 

 

A reestruturação produtiva e do trabalho “redimensiona as relações, condições e 

organização do trabalho no capitalismo contemporâneo” interferindo profundamente tanto na 

elaboração de políticas sociais quanto no acesso de quem delas necessita. (AZEVEDO, 

SANTOS, FREIRE, 2017, p.11).  

Ao reconhecermos o assistente social como trabalhador que vende sua força de 

trabalho é visível identificar “[...] a relação contraditória entre o projeto profissional e o 

trabalho assalariado, que coloca para o/a assistente social os dilemas da alienação, [...]” 

(AZEVEDO, SANTOS, FREIRE, 2017, p.3).  

O fazer profissional sofre intervenções “das forças sociais e políticas que 

protagonizam distintos projetos societários, [...]”, no entanto estes profissionais com relativa 

autonomia podem erigir estratégias políticas a fim de fortalecer interesses das classes 

subalternas. 

Neste sentido, o assistente social trabalha no contexto de relações sociais e interesses 

antagônicos e apesar de também vender sua força de trabalho pode empreender esforços na 

elaboração de estratégias que intervenham na realidade, criando possibilidades de 

transformação. 

 

 
Ao trabalhar diretamente na operacionalização das políticas sociais, lidando 

com duas interfaces do Estado, sempre haverá pressão tanto institucional, 

que exige do assistente social efetividade, quanto dos usuários dessas 

políticas, que conseguem percebê-lo como a ponte entre sociedade e poder 

público. (AZEVEDO, SANTOS, FREIRE, 2017, p.11). 
 

  

O que se coloca como um dos desafios no cotidiano profissional dos assistentes sociais 

é a diminuição dos recursos de que as instituições dispõem para atender demandas trazidas 

pelos usuários em decorrência do enxugamento das políticas públicas, porém, é importante 

destacar que o projeto profissional da categoria está comprometido com a emancipação 

política e tem como horizonte a emancipação humana, vinculando-se a um novo projeto 

coletivo de sociedade. 

 

 
O assistente social precisa relutar contra um processo de alienação, e ao 

mesmo tempo atuar em consonância com os princípios da profissão, visando 
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novas estratégias que só advém por meio de constante aprimoramento, para 

que não se torne instrumento multiplicador para o capital ou que opere em 

favor dele. (AZEVEDO, SANTOS, FREIRE, 2017, p.5) 

 

 

 

O trabalho do assistente social ganha vida ao se aproximar dos sujeitos envolvidos e 

suas histórias, e ainda que a materialização do trabalho tenha diretrizes legais definidas, 

existem desafios permanentes à prática profissional. 

Do ponto de vista jurídico-legal o trabalho é respaldado pela Lei n. 8.662/1993, que 

regulamenta a profissão, bem como, pelo Código de Ética de 1993, que define as 

competências e os valores éticos norteadores do trabalho profissional e pelas diretrizes 

curriculares que compõem o projeto ético-político da profissão. Sucintamente este projeto tem 

o reconhecimento da liberdade como valor central; compromisso com a autonomia, a 

emancipação e a total ampliação dos indivíduos sociais. O projeto profissional se vincula a 

um projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem social, sem 

exploração/dominação de classe, etnia e gênero afirmando a defesa intransigente dos direitos 

humanos e o repúdio do arbítrio e dos preconceitos. 

Politicamente o projeto se coloca a favor da equidade e da justiça social, entendendo a 

universalização do acesso a bens e a serviços relativos às políticas e programas sociais; 

alargamento e a consolidação da cidadania; defesa da democracia, da socialização da 

participação política e da riqueza socialmente produzida. 

Cabe aqui problematizar o trabalho realizado pelos assistentes sociais considerando 

valores éticos e a dimensão política da prática profissional e, sendo assim, é extremamente 

importante reconhecer que não existe neutralidade no trabalho do assistente social que tem o 

usuário como sujeito inserido nesse processo.  

Mesmo reconhecendo todos os rebatimentos que se apresentam no mundo do trabalho, 

advindos da ofensiva neoliberal, o Serviço Social deve estar comprometido com um trabalho 

voltado para o “despertar de consciências” dos sujeitos envolvidos na trama social, uma vez 

que os mesmos estão inseridos em um processo histórico onde protagonizam perdas 

cotidianamente. Existem necessidades humanas vitais para que o homem se veja inserido no 

meio social, com possibilidade concreta de participação. 

Pereira (202, p.68) aponta dois conjuntos de necessidades básicas objetivas e 

universais que devem ser satisfeitas conjuntamente por todos os seres humanos e são elas: a 

saúde “[...] uma necessidade natural que afeta todos os seres vivos “[...] e que, em princípio, 

não diferencia os homens dos animais, embora, [...] o modo de satisfazê-las requeira, no que 
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se refere aos homens, provisões de conteúdo humano-social” (PEREIRA, 2002, p.69), e a 

autonomia, que se define como a capacidade ‟[...] do indivíduo de eleger objetivos e crenças, 

de valorá-los com discernimento e de pô-los em prática sem opressões” (PEREIRA, 2002, 

p.70). A autora defende que sem saúde e autonomia o homem se distancia dos objetivos 

universais de participação social e libertação humana.  

Partindo desta premissa as reflexões aqui apresentadas visam compreender como se 

constroem as ações profissionais dos assistentes sociais no CDIP, até que ponto o trabalho do 

assistente social, como forma de estabelecer uma aproximação com o real vivido, saindo do 

plano teórico para o alcance real da prática, interfere na subjetividade e na percepção social 

das pessoas vivendo com HIV.  

Percebemos teoria e prática como indissociáveis, e somente fundindo-as e analisando-

as dialeticamente seremos capazes de elucidar, interpretar e explicar o que nos chega por 

diversas vezes como “situações corriqueiras”, e são apreciadas como tal. 

Reforçamos que existem outros valores gerados quando analisamos a reprodução das 

relações sociais. Neste sentido Azevedo, Santos, Freire (2017) afirmam que: 

 

 

[...] para além da produção material, também são gerados valores, ideologia, 

senso comum e formas de consciência social. A produção social é também 

produção de relação social entre as pessoas, entre as classes. (AZEVEDO, 

SANTOS, FREIRE 2017, p. 6) 

 

 

 

Dando sequência a uma análise mais profunda percebe-se, com relação ao trabalho dos 

assistentes sociais junto às pessoas vivendo com HIV atendidas no CDIP, um trabalho voltado 

para a urgência em prover o “mínimo” e um distanciamento da direção social da profissão. 

Não desconsideramos em momento algum a importância do tratamento médico e 

acompanhamento por parte de todos os profissionais da instituição, porém o conceito 

ampliado de saúde, demanda dos assistentes sociais um trabalho voltado para a dimensão 

política da profissão, de trabalhar a perspectiva de fortalecimento dos sujeitos coletivos. 

Conforma-se um quadro perene de aceitação tanto dos usuários, que não visualizam 

um caminho alternativo às opressões e privações vivenciadas histórica e cotidianamente, 

quanto dos assistentes sociais que atendem as demandas de forma mecânica, respondendo às 

necessidades urgentes, privilegiando a saúde, distanciando-se do trabalho direcionado à 

autonomia dos sujeitos. 
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A emancipação humana implica, tanto o reconhecimento de direitos iguais, 

como a efetivação e garantia desses direitos e a possibilidade de reclamá-los, 

de gritar por eles, de constituir-se em atores políticos, de afirmar identidades, 

de aglutinar forças de protesto, de usar meios de pressão para forçar os 

dominantes a ceder. (FALEIROS, 2006, p.12) 

 

 

Trabalhar a autonomia dos sujeitos é fundamental, pois “a menos que os indivíduos 

sejam capazes de participar em alguma forma de vida sem limitações arbitrárias [...] seu 

potencial de êxito público e privado não se desenvolverá” (PEREIRA, 2002, p.69). O dano 

físico acarreta sérios prejuízos e, aliado ao intelectual, interfere na capacidade de ação que 

“integrado ao dano anterior, impedirá as pessoas de possuírem autonomia básica para agir” 

(PEREIRA, 2002, p. 69). 

Percebemos através das falas dos sujeitos atendidos na instituição exatamente as tais 

limitações arbitrárias elencadas por Pereira (2002). Transparecem culpabilização e/ou 

criminalização dos indivíduos, em especial, na questão da gratuidade do transporte e no 

direito de ir e vir, assim como, uma tendência em “desistir” dos direitos sociais como forma 

de autopreservação. 

O tempo presente vem acentuando e naturalizando desigualdades e, por conseguinte, 

enfraquecendo a luta por interesses comuns. O sujeito coletivo tende a desaparecer 

paulatinamente, e esse quadro parece se acirrar quando lidamos com as pessoas vivendo com 

HIV. Percebemos, assim, uma grande dificuldade dos assistentes sociais em estabelecer 

aproximações com os sujeitos individuais e suas demandas, como produto histórico. 

Concomitante a isso sentimos uma lacuna na intervenção profissional dos assistentes 

sociais no sentido de compreenderem o contexto social, cultural e econômico das pessoas 

atendidas e trabalhar junto a elas a “construção de autonomia e direito nas relações sociais, 

incluindo os familiares, as existentes nos movimentos e nas instituições [...]” 

(FALEIROS,2006, p.13). 

Segundo Faleiros as relações de autonomia com o Estado não estão desconectadas das 

relações de autonomia e direito com relações sociais. Faleiros (2006, p.13) argumenta que “É 

fundamental, em todas esferas da vida, a efetivação do direito à liberdade, à participação, à 

democracia e à identidade, [...]”.  

Os Parâmetros para Atuação dos Assistentes Sociais na Saúde reiteram a importância 

de relacionar os usuários das políticas sociais com o contexto das macrorrelações sociais. A  
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perspectiva totalizante apregoada no documento reafirma as determinações sociais, 

econômicas e culturais das desigualdades como essenciais para orientar ações profissionais. 

 

 
O reconhecimento da questão social como objeto de intervenção profissional 

[...], demanda uma atuação profissional em uma perspectiva totalizante, 

baseada na identificação dos determinantes sociais, econômicos e culturais 

das desigualdades sociais. A intervenção orientada por esta perspectiva 

crítica pressupõe: leitura crítica da realidade e capacidade de identificação 

das condições materiais de vida, identificação das respostas existentes no 

âmbito do Estado e da sociedade civil, reconhecimento e fortalecimento dos 

espaços e formas de luta e organização dos(as) trabalhadores(as) em defesa 

de seus direitos; formulação e construção coletiva, em conjunto com os 

trabalhadores, de estratégias políticas e técnicas para modificação da 

realidade e formulação de formas de pressão sobre o Estado, com vistas a 

garantir os recursos financeiros, materiais, técnicos e humanos necessários à 

garantia e ampliação dos direitos. (CFESS,2010, p.34,35) 

 

 

A falta de uma postura crítica distancia a profissão da sua direção social, o que acaba 

por fortalecer processos de submissão e exclusão, em especial, nesta reflexão, das pessoas 

vivendo com HIV. O trabalho que o assistente social constrói no contexto da instituição 

requer um olhar que vá além do exposto e que leve em conta particularidades da área de 

atuação. “[...] um processo de intervenção profissional que incorpora as relações humanas. 

Não se limita ao ato de receber alguém, mas a uma sequência de atos dentro de um processo 

de trabalho”. (SANTOS, 2006, p. 58)  

 

 
[...] a reprodução das relações sociais é a reprodução de determinado modo 

de vida, do cotidiano, de valores, de práticas culturais e políticas e do modo 

como se produzem as ideias nessa sociedade. Ideias que se expressam em 

práticas sociais, políticas, culturais, padrões de comportamento e que 

acabam por permear toda a trama de relações da sociedade. (YAZBEK, 

2009, p. 3) 
 

 

 

O momento em que se estabelece a relação de confiança com essas pessoas começa 

pelo acolhimento e entrevista, e deverá ir além da coleta de dados. Cabe ao assistente social 

através das técnicas de intervenção e lançando mão do seu arcabouço teórico se aprofundar 

nas questões apresentadas por esses sujeitos, rompendo com o viés moralista e conservador 

que tanto contribuem para a manutenção da desigualdade e do preconceito. 
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A clareza de onde vem este usuário, seu contexto, seus patrimônios, seus 

valores, seus princípios, enfim, seu código de ética, coloca o profissional 

frente a frente a um mundo vivido e também um mundo não vivido, muitas 

vezes, completamente diferente do que já se tem visto. [...]. A razão de os 

Assistentes Sociais trabalharem no contexto da AIDS é a confirmação de que 

a pessoa em si não se constitui apenas de um sistema orgânico, e sim, de 

toda uma dimensão social, o que requer a intervenção de profissionais que 

atuam neste campo. (KERN, 2005, p.89) 

 

 

 

O assistente social a partir do trato com os indivíduos atendidos se aproxima, 

inegavelmente, das condições de vida e trabalho destas pessoas, de suas estratégias de 

sobrevivência e, acreditamos ser impossível que este profissional não reconheça o processo de 

agudização e naturalização da questão social.  

Segundo Kern (2005, p. 45) a AIDS por si só, se conforma enquanto doença social, e 

existe um espelho que reflete duas dimensões da doença, física e social, e tanto uma quanto 

outra marginalizam e excluem essas pessoas “pois, as relações humanas afetivas permitem 

uma prévia seleção, excluindo os que não perfazem os critérios de convivência”.  

Além disso, a culpabilização dos homossexuais e usuários de drogas somou uma 

enorme carga à AIDS nesse ínterim, contribuindo para transformá-la em doença social, onde 

tudo é feio e punitivo (KERN, 2005, p. 47). 

 

 
Como consequência deste confronto, surge a experiência do isolamento 

social como atalho que leva à estigmatização da identidade. O sentir-se 

sozinho, o isolamento é um dado objetivo, constituindo-se em um fato de 

realidade em que a pessoa, mesmo estabelecendo relações, construindo teias 

de redes sociais, pode se sentir sozinha e abandonada. (KERN, 2005, p. 47) 
 

 

 

Alguns profissionais desconsideram o poder da sociabilidade como forma de fortalecer 

o sujeito coletivo, esquecendo-se, por vezes, que a inserção do homem na sociedade o torna 

capaz de agir com autonomia, entendendo-se e vendo-se como parte do mundo.  

 

 

[...] o assistente social não trabalha só com coisas materiais. Tem também 

efeitos na sociedade como um profissional que incide no campo do 

conhecimento, dos valores, dos comportamentos, da cultura, que, por sua 

vez, têm efeitos reais interferindo na vida dos sujeitos. (IAMAMOTO, 2006, 

p. 68) 
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As questões da sociabilidade e de como as relações se alteram após a descoberta da 

sorologia se evidenciam. Existem particularidades relacionadas ao comportamento das 

pessoas vivendo com HIV, nos mecanismos de que essas pessoas se utilizam para esconder 

sua sorologia e tentar garantir uma sobrevivência “digna”, mesmo que para isso tenham que 

se adequar a determinados padrões e deixar de reivindicar direitos, com o intuito de fugir da 

discriminação e minimizar os impactos que a doença causa em suas vidas, porém, na tentativa 

de minimizar esses impactos reforçam sua condição de vulnerabilidade e precariedade. 

A precariedade surge como uma arma de submissão e o Estado corrobora essa 

condição na medida em que se desresponsabiliza da garantia do bem estar social da sociedade. 

“A “precariedade”, essa nova garantia de submissão, é maior porque abandonou as pessoas 

aos seus próprios recursos, lamentavelmente inadequados quando se trata de “controlar” sua 

condição atual, [...] (BAUMAN, 2008, p.20).  

O trabalho do assistente social deve se objetivar através de ações conscientes de forma 

crítica distanciando-se dos juízos de valor, atentando para a importância da conscientização 

desses sujeitos enquanto cidadãos de direito, reforçando o papel do indivíduo inserido na 

sociedade como força capaz de transformar e rompendo, assim, com a hegemonia ideológica 

da individualização do homem. 

O agravamento da vulnerabilidade em decorrência da infecção pelo HIV e as mazelas 

relatadas pelos sujeitos atendidos nos coloca diante de um quadro de violação de direitos. Daí 

nossa discussão em retomar o ponto de partida, ou seja, a “morte social”. 
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3. DA INVISIBILIDADE À MORTE SOCIAL: O PAPEL DA SOCIABILIDADE NA 

SAÚDE DAS PESSOAS VIVENDO COM HIV. 

 

 

Este trabalho reflete nossa forma de representar uma ínfima parte da relação entre 

subjetividade, sociabilidade e saúde das pessoas vivendo com HIV e o trabalho dos assistentes 

sociais. Não intentamos psicologizar as questões e tampouco a profissão. Outrossim, o que 

buscamos é reiterar a importância do trabalho dos assistentes sociais e reafirmar o homem 

como ser conectado e fruto das relações sociais. 

 

 
[...] cada vez mais observamos que a subjetividade é trocada pelo 

individualismo, pela privacidade, pela intimidade, pelo egocentrismo 

radical, causando a alienação da realidade, uma razão descolada da 

racionalidade emancipatória e social. (DUARTE, 2010, p.19) 

 

 

 

Duarte (2010, p. 20) adverte sobre o desafio profissional dos assistentes sociais quanto 

à articulação da questão da subjetividade à agenda política do Serviço Social, “principalmente 

quando se trava um debate sobre as formas de emancipação humana”.  

 

 

É importante destacar a compreensão de que o sujeito atual que 

intenta plasmar na sociabilidade do mundo contemporâneo é cada vez 

mais egoico, autocentrado, descrente das esferas coletivas, 

competitivo, eficiente, eximido das responsabilidades sociais e morais. 

Assim, o projeto societário hoje hegemônico — o do capital — é 

aceito e internalizado pelos sujeitos, através de mediações 

institucionais, normatizações e legislações legitimadoras de uma 

igualdade anunciada, ainda que formal, para a qual se atribuem 

regulações e disciplinamentos democráticos que irão dar 

sustentabilidade legal à desigualdade instituída. Assim, reproduz-se de 

outra forma, o modo de produção capitalista. Neste contexto, o sujeito 

mesmo, mercadoria, coisifica-se, se fragiliza e se fragmenta, 

desfigurando-se na qualidade de produtor de coisas e de sua própria 

consciência. (DUARTE, 2010, p.20) 

 

 

 

O caminho para o rompimento da desigualdade, da emancipação política e humana 

apregoada pelo Serviço Social passa pelas condições materiais que contribuam para uma 

sobrevivência digna, tais como, trabalho, moradia, alimentação, educação, transporte, lazer, 

segurança, dentre outros direitos a serem garantidos via políticas sociais e que possibilitem 
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retirar essas pessoas dos processos de exclusão social a que são submetidas, transformando-as 

em sujeitos de direitos.  

“Estas condições não se referem a meros benefícios recebidos [...]. Configuram-se em 

condições concretas que garantem a dignidade e o respeito à vida humana. São condições 

concretas que elevam o nível de vida [...]” (KERN, 2003, p.11) e, supostamente, tendo no 

Estado seu principal garantidor. Segundo Sales (2008, p.88), 

 

Em países como o Brasil, [...], apesar de todos os esforços e princípios 

democráticos de ampliação do exercício da cidadania nas duas últimas 

décadas, é ainda enorme o contingente de indivíduos e grupos sociais 

que ficam de fora desse processo”. Para Arendt, são sujeitos 

destituídos da condição humana, a vivenciar formas novas de 

escravidão, porque se acham, na prática, privados da liberdade e da 

visibilidade, obscurecidos e condenados a não deixar vestígios de que 

tenham existido. O conjunto de vulnerabilidades sociais que os 

caracteriza impediria a ultrapassagem do universo das “necessidades 

necessárias” (HELLER, 1974), e, em função disso, a admissão e livre 

participação na esfera pública (1989: 58). Logo, Oliveira tem razão ao 

pensar no neoliberalismo como uma forma de totalitarismo, na medida 

em que contribui para o desenraizamento dos homens, ao lhes 

desagregar a vida privada e corroer os laços sociais”. (SALES, 2005, 

p.88). 
 

 

 

Uma vez privados das condições de vida que possibilitem participação na vida social 

esses sujeitos vão se tornando invisíveis, tanto aos olhos do poder público quanto de uma 

minoria privilegiada e, mesmo quando têm parte dos seus direitos assegurados, ainda assim, a 

desigualdade social e as relações de sujeição não são superadas. Esse processo de exclusão 

vem historicamente sendo naturalizado, tanto pelo poder público quanto pela sociedade, de 

forma geral. Darcy Ribeiro (1995) ao discutir a formação do povo brasileiro já apontava 

nitidamente essa questão. 

 
 

 

[...] exacerba-se o distanciamento social entre as classes dominantes e 

as subordinadas, e entre estas e as oprimidas, agravando as oposições 

para acumular: debaixo da uniformidade ético-cultural e da unidade 

nacional, tensões dissociativas de caráter ético-cultural e da unidade 

nacional, tensões dissociativas de caráter traumático. Em 

consequência, as elites dirigentes, primeiro lusitanas, depois luso-

brasileiros e, afinal, brasileiros, viveram sempre e vivem ainda sob o 

pavor pânico do alçamento das classes oprimidas. [...]. A 

estratificação de classe separa e opõe, assim, os brasileiros ricos e 

remediados dos pobres, e todos eles dos miseráveis, mais do que 
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corresponde habitualmente a esses antagonismos. Nesse plano, as 

relações de classes chegam a ser tão infranqueáveis que obliteram toda 

comunicação propriamente humana entre a massa do povo e a minoria 

privilegiada, que a vê e a ignora, a trata e a maltrata, a explora e a 

deplora, como se esta fosse uma conduta natural. (RIBEIRO, 1995, p. 

23) 
 

 

O isolamento social exacerbado faz aumentar um abismo entre ricos e pobres e estes 

não conseguem criar meios para transpô-lo, reforçando uma condição de subalternidade e 

criando, segundo Ribeiro (1995, p. 24) a cristalização do “modus vivendi [...]. Os 

privilegiados simplesmente se isolam numa barreira de indiferença para com a sina dos 

pobres, cuja miséria repugnante procuram ignorar e ocultar numa espécie de miopia social 

[...]”, colaborando para que se transformem em invisíveis sociais.  

Essa invisibilidade social é discutida por Simmel (1987), ao demonstrar preocupação 

com os laços sociais. O autor considera a sociedade como algo construído continuamente 

pelos indivíduos, através de interações recíprocas e afirma que nas sociedades modernas as 

relações vão deixando de ser diretas, passam a ser regidas pelo dinheiro e pelo mercado 

ocasionando assim indiferença nas relações humanas. Simmel afirma que o comportamento 

blasé ou atitude de reserva é o que possibilita a vida na cidade grande. 

O comportamento blasé, de acordo com Simmel é a indiferença demonstrada no caso 

da distinção entre as coisas, é um dos dois extremos do comportamento humano influenciado 

pela vida moderna, no qual a pessoa mergulha em sua própria subjetividade sem se envolver 

com o ambiente externo, tornando o contato com o estranho uma experiência corriqueira. 

Tal comportamento contribui para exacerbar a invisibilidade a que estão sujeitas as 

pessoas que vivem com HIV, pois as relações subordinadas pelo mercado já os exclui da 

participação e, consequentemente, da vida social.  

Conforme supracitado em Duarte (2010) o homem vem se moldando a uma 

sociabilidade capitalista que o individualiza e o exime de responsabilidade social e, mesmo 

que concordemos com as teorias de Ribeiro (1995) e Simmel (1987), apresentadas neste 

trabalho, onde a antropologia e a sociologia nos ajudam a pensar, a identificar fenômenos, 

entendemos que não se pode persistir a cristalização do “modus vivendi”, ou a perpetuação do 

“comportamento blasé”.  

O diferencial no trabalho do assistente social segundo Couto (2009, p. 2) é que este 

“pode corroborar o status quo ou atuar para criar outras formas de sociabilidade, que 
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problematizem a organização da sociedade, [...] é necessária uma sólida formação teórica e 

técnica. [...] fugir das improvisações, [...] planejar o trabalho, dar-lhe sentido teleológico”. 

Faz-se imprescindível tal esclarecimento para que o Serviço Social se insira neste 

debate. A morte social percebida enquanto expressão do isolamento, da perda da sociabilidade 

e da construção de espaços de trabalho e de família, surge como resultado tanto das alterações 

decorrentes da doença, quanto do acirramento da invisibilidade social. 

Aredes (2015, s/p) chama a atenção para o caso de doentes que, pela debilidade física 

resultante de algumas enfermidades, são privados das atividades sociais, gerando extremo 

sofrimento. “Neste caso é uma morte em vida que é dúbia de sentido: é tanto física como 

social.” 

 
 

A morte social que, não se constitui social como uma morte em si, 

mas um paradoxo que revela como que o biológico e o social se 

fundam. A morte ocorre quando determinadas perdas de funções – 

sejam elas físicas e/ou sociais – acarretam interdições, no sentido de 

que há um rompimento dos papéis desempenhados pelo indivíduo 

num determinado grupo. E ainda, esse tipo de morte atrela-se ao fato 

do indivíduo tornar-se improdutivo e, por não desempenhar os papéis 

postulados pela sociedade de consumo, permanece, diante dela, 

marginal e à parte da vida social. Dessa forma, tal fato torna o sujeito 

oculto e despojado de direitos, especialmente o direito à sua 

individualidade. (AREDES, 2015, s/p.) 
 

 

As relações sociais estão intrinsecamente ligadas ao bem estar e à sensação de 

“normalidade” e, apesar das tentativas de naturalização da doença, ainda hoje o preconceito e 

a rejeição permeiam o cotidiano das pessoas que vivem com HIV, causando distanciamento e 

desconfiança. Essa é uma das razões pelas quais esses sujeitos mantêm em segredo sua 

sorologia, a fim de garantir o convívio social e evitar qualquer tipo de segregação.  

Parte-se, portanto da premissa de ser a sociabilidade substância vital do ser humano. 

Assim, “[...] da essência humana não constam apenas a sobrevivência, mas também 

qualidades como trabalho (objetivação), a sociabilidade, a universalidade, a autoconsciência e 

a liberdade” (MARX apud PEREIRA, 2008, p. 59). 

A descoberta da sorologia impacta o meio social em que vivem esses sujeitos e 

repercute nas relações pré-estabelecidas a partir de uma série de questões que perpassam o 

imaginário das pessoas que compõem o círculo social dos soropositivos. Apesar dos avanços 

da medicina com relação ao tratamento do HIV, possibilitando uma sobrevida antes 

impensável, o estigma e a discriminação permeiam o cotidiano desses sujeitos. “As perdas 
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que o usuário com AIDS vivencia acabam criando uma representação de ser isolado em meio 

a um contexto social que, em si só é excludente e discriminador”. (KERN, 2005, P. 87) 

É nessa teia de relações onde pobreza, falta de acesso às políticas sociais e toda a sorte 

de vulnerabilidades, que pessoas vivendo com HIV buscam estabelecer relações de confiança, 

burlando de certa forma o arbítrio e a coerção a que estariam sujeitos ao revelar sua sorologia, 

evitando caminhar da invisibilidade para a morte social. “A morte social é produzida e não 

isolada do contexto da construção da trama de relações sociais que compõem a sociedade. Se 

existe morte social, é porque ela é produzida socialmente [...]’. (KERN, 2005. p. 7)  

O trabalho do assistente social, ao dialogar com a psicologia social, por exemplo, e 

levando-se em conta a questão social e suas múltiplas expressões como objeto de intervenção 

do Serviço Social, pode se aproximar do real vivido, interferindo na subjetividade e na 

percepção social das pessoas vivendo com HIV. 

Evidenciamos assim, a necessidade da interdisciplinaridade, onde a construção de 

saberes possa contribuir para o enfrentamento de novas questões que surgem, frutos da 

desigualdade. 

 

 
Dado um contexto social complexo, cada pesquisador lançará seu 

olhar específico, colocará os “óculos” de seu referencial teórico. O 

político problematizará as questões que envolvem o poder, o 

antropólogo visualizará as questões sob a ótica da cultura, o sociólogo 

a partir dos movimentos sociais. Será no entrecruzamento destes 

olhares que se fará a inter e transdisciplinaridade. E é neste sentido 

que se constitui a multidisciplinaridade. (ARENDT, 1997, p. 12) 
 

 

 

Para finalizarmos nossas reflexões, consideramos de suma importância compreender 

como os sujeitos que vêm de processos de exclusão social, em decorrência de condições 

materiais e, do seu agravamento, em decorrência do HIV, percebem o mundo ao seu redor e 

as transformações decorrentes da doença. Para tal a construção de ações interdisciplinares nos 

parece urgente e os diferentes campos do conhecimento devem ser vistos como uma ponte 

para a compreensão desses eventos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Reconhecemos aqui o avanço e a importância da Lei Nº 9.313, de 13 de novembro de 

1996, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos para todas as pessoas 

acometidas pelo HIV/AIDS e de outras leis que tratam dos direitos das pessoas que vivem 

com HIV, mas reiteramos o fato de que as necessidades básicas para uma sobrevivência digna 

estão intimamente ligadas à saúde física e mental e não estão recortadas nas leis editadas ao 

longo do tempo. 

É imprescindível reconhecer e trazer para o centro da discussão a condição de 

invisíveis sociais desses sujeitos que historicamente foram relegados a um segundo plano 

quando pensamos direito e cidadania e mais, é urgente problematizar o agravamento dessa 

invisibilidade.  

Retomamos parte da discussão da questão social e o trabalho do assistente social 

frente às suas expressões, reafirmando que injustiças e desigualdades sociais só se tornam 

questão social à medida que alguma esfera da sociedade reconhece e toma para si a 

responsabilidade de fazer delas, demanda política. 

Trabalhar demandas trazidas ao Serviço Social requer uma objetividade que apreenda 

a subjetividade desses sujeitos. Acreditamos que o/a assistente social não deve ver as políticas 

sociais como um limite à sua atuação profissional, e sim como um caminho que também 

requer um trabalho que, mesmo subjetivamente, mostre-se objetivo.  

Cabe aqui a fala de Ribeiro (1986) quando expõe o óbvio: “Aparentemente, Deus é 

muito treteiro, faz as coisas de forma tão recôndita e disfarçada que se precisa desta categoria 

de gente – os cientistas – para ir tirando os véus, desvendando, a fim de revelar a obviedade 

do óbvio”. A discussão aqui talvez seja: sendo óbvio, por que se debruçar sobre o que as 

pessoas já sabem? Essa talvez seja a grande oportunidade para o trabalho dos cientistas, 

pensando os porquês e buscando respostas àquilo que, ao parecer tão óbvio acaba relegado a 

um segundo plano.  

As desigualdades e iniquidades postas e estudadas com relação à formação do povo 

brasileiro não deixam dúvidas no que se refere às diferenças e ao acirramento delas, sobretudo 

com o surgimento e avanço das políticas neoliberais. Constata-se a desigualdade de 

oportunidades e tampouco percebemos uma cidadania consolidada, antes, muitíssimo pelo 

contrário. 
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Parece-nos óbvio então que a população, a maior parte deste contingente, sempre 

esteve à margem da sociedade e consequentemente vivendo em condições de extrema 

precariedade e miséria e, mais óbvio ainda, o fato do Estado se colocar no papel de garantidor 

das condições para que o capital se reproduza e este, sob nenhuma hipótese, intenta 

redistribuir a riqueza socialmente produzida. 

 Apresentamos aqui o embrião da discussão sobre “morte social” considerando-a como 

desdobramento e acirramento das expressões da questão social. Reafirmamos que a temática 

aqui desenvolvida, a morte social como expressão da questão social, é praticamente 

inexistente em produções teóricas do Serviço Social, porém consideramos pertinente a 

discussão quando nos atentamos para o fato de que estas pessoas vivendo com HIV já veem 

de um processo de exclusão historicamente construído. 

 A infecção pelo HIV, por si só altamente estigmatizante, repercute na esfera social, e 

estas pessoas, abandonadas pelas ações do poder público, que trabalha no enxugamento das 

políticas sociais, vão se invisibilizando ainda mais. A fim de manter relações sociais pré-

estabelecidas aceitam o que está posto, agudizando sua invisibilidade e desaparecendo aos 

poucos enquanto sujeito coletivo. 

 Com relação às pessoas vivendo com HIV existe a necessidade de “reconfiguração da 

existência da construção de uma consciência reflexiva de sujeito social e de certa forma, 

“imobilizar” a invasão do impacto da AIDS” (KERN, 2005, p. 87). O autor defende como 

fundamental o resgate da vida como alternativa à morte social. “Esta garantia pode ser 

concretizada na reconfiguração do seu projeto de vida, no acesso aos direitos sociais, na 

vivência de sua cidadania, no resgate de sua identidade humano social difundida pela 

estigmatização da doença” (KERN, 2005, p.87). 

A sociabilidade humana tem caráter transformador, nesse sentido a defendemos como 

elemento capaz de maximizar o processo de autonomia e emancipação dos sujeitos, 

independente de sua sorologia.  
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