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Manifesto pela saúde sexual
dos gays e outros HSH
Ser gay ou um homem que faz sexo com outros homens não é crime, pecado
e nem motivo de vergonha; é uma condição humana e uma prática sexual
absolutamente normal que não significa que sejamos inferiores às demais
pessoas. Contudo, pela rejeição e discriminação às quais ainda estamos sujeitos, precisamos aprender a viver nossa sexualidade da maneira responsável, livre e saudável. Hoje mais do que nunca contamos com as ferramentas
para conseguir isso. Para tanto, é preciso assumir com orgulho e dignidade
nossa orientação sexual, sem permitir que ninguém nos prejudique física,
psicológica ou emocionalmente.
Nós, gays latino-americanos, estamos vivendo uma crise de saúde provocada pelo HIV/Aids. Somos a população mais afetada, embora não a única. E,
apesar das enormes e dolorosas perdas de vidas humanas, estamos aprendendo a responder à epidemia e nos conhecer melhor. A Aids nos obriga a
ter maior consciência de nosso corpo, de nossa saúde e, sobretudo, de nossa
sexualidade e nossa cidadania.
A busca pelo prazer sexual traz riscos para nossa saúde que precisamos saber como evitar. Não é uma questão de renunciar a uma vida sexual plena
e satisfatória, e sim de saber nos proteger e nos cuidar. Devemos conhecer
as infecções e doenças às quais podemos nos expor durante nossas relações
sexuais, os meios de transmissão, as formas de nos proteger e tudo relacionado com a nossa saúde sexual.
A saúde, independente da orientação sexual, faz parte do exercício de nossos direitos como cidadãos. Ter acesso à prevenção da transmissão do HIV
e ao tratamento integral da Aids faz parte do direito à saúde, à educação,
ao trabalho, à moradia, à intimidade, à vida em parceria e à formação de
uma família.
Exercer a cidadania é participar de questões que dizem respeito a:
• nossa saúde,
• nossa educação,
• a eleição de nossos governantes,
• o controle social do trabalho dos funcionários públicos,
• o controle social dos compromissos assumidos por nossos governos em
relação ao HIV/Aids.
Ser cidadão é ter uma vida sexual o mais saudável possível, ser uma pessoa
completa.

Fonte: adaptado do Manual de Advocacy em HIV/Aids : gays e outros HSH, ASICAL, 2003.

3

ÍNDICE
PREFÁCIO

06

APRESENTAÇÃO

07

SIGLAS

09

PARTE I – ADVOCACY NA TEORIA
Conceituando Advocacy
Estratégia de Advocacy – Passo 1
Identificação do Problema
Definição do Tema
Produção de Dados e Informações
Estratégia de Advocacy – Passo 2
Definição da Meta e dos Objetivos
Estratégia de Advocacy – Passo 3
Identificando Tomadores(as) de Decisão
Identificando Aliados(as), Adversários(as) e Não-mobilizados(as)
Formando parcerias
Estratégia de Advocacy – Passo 4
Plano de Trabalho
Plano de Comunicação
Identificação de Recursos
Estratégia de Advocacy – Passo 5
Monitoramento e Avaliação

10
11
14
14
14
15
17
17
19
19
19
21
22
22
26
28
30
30

PARTE II – ADVOCACY NA PRÁTICA NO EXECUTIVO
Incidindo sobre o Executivo
Contexto geral
“A união faz a força”
Planos de Enfrentamento
Controle Social, Planos de Enfrentamento e Planos de Ações e Metas (PAM)
O que fazer se as demandas não forem atendidas?
Pensando mais amplamente

33
34
34
34
35
35
36
37

PARTE III – ADVOCACY NA PRÁTICA NO LEGISLATIVO
Fortalecendo a Atuação no Legislativo
Frentes Parlamentares
Projetos de Lei
Orçamento Público
Plano Plurianual
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Lei Orçamentária Anual
Emendas

38
39
39
43
44
44
44
44
45

PARTE IV – PREVENÇÃO DO HIV E AIDS
Fundamentos da Intervenção Focalizada

47
48

4

48
48
49
52
53
53
54
54
55
55
56

1 Prevenção do HIV/Aids na população gay e HSH
1.1 Conceito de vulnerabilidade
1.2 Contextos de vulnerabilidade ao HIV/Aids
Atividade 1
1.3 Conceito de risco
Atividade 2
1.4 Práticas de risco
2 Tipos de epidemia
Atividade 3
3 Prevenção PositiHIVa
4 A intervenção focalizada
Pensando uma intervenção
5 Conhecer a população com a qual vamos trabalhar
5.1 Sexo, gênero, orientação sexual e identidade de gênero
Atividade 4
6 Identificando práticas de risco
6.1. Mudança de comportamento
Atividade 5
7 Identificando fatores-chave subjacentes ao comportamento
7.1 Fatores associados e fatores-chave do comportamento
Atividade 6
8 Promovendo a mudança de comportamento
8.1 Estratégias de mudança de comportamento
9 Plano de ação
Atividade 7
9.1 Monitoramento e avaliação
Atividade 8
10 Outros modelos possíveis de intervenção
10.1 O modelo de pesquisa-ação
10.2 O modelo de formadores de opinião

57
57
58
60
67
67
69
70
70
73
74
74
77
80
80
84
85
85
85

COMENTÁRIO FINAL

87

LINKS

88

REFERÊNCIAS E FONTES CONSULTADAS

89

ANEXOS
Anexo 1 – Exemplo de lei de proibição de discriminação a portadores de HIV/Aids
Anexo 2 – Exemplo de lei de proibição de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero
Anexo 3 – Exemplo de Justificativa de projeto de lei de proibição de discriminação por orientação
sexual ou identidade de gênero
Anexo 4 – Modelo de Ficha de Adesão à Frente Parlamentar
Anexo 5 – Modelo de Plano de Advocacy

90
90
93

5

94
95
96

PREFÁCIO
O Guia de Advocacy e Prevenção do Projeto InteraGir é fruto de uma experiência que
tivemos em desde 1995 até 2007 junto à ASICAL – Associação para a Saúde Integral
e Cidadania da América Latina e do Caribe, através do Projeto PAGA, realizado em
parceria com a International HIV/AIDS Alliance, a agência alemã GTZ e o Centro Internacional de Cooperação Técnica em HIV/Aids.
À época, participamos intensamente de capacitações regionais de sessenta lideranças
gays e trans na América Latina e no Caribe, realizadas em Tegucigalpa, Cidade de
México, Buenos Aires e Quito. As capacitações abordaram três áreas: desenvolvimento
organizacional, advocacy e interação com a comunidade, em relação ao enfrentamento da epidemia da Aids nestas populações. Posteriormente, a ASICAL sistematizou os
conteúdos e as experiências em manuais redigidos em espanhol. Fizemos a tradução
para o português, com as devidas adaptações culturais.
Também é resultado do acúmulo que tivemos através do Projeto Somos, no Brasil,
entre 1999 e 2006, em parceria entre a ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais), organizações afiliadas à ABGLT, e o Departamento
de DST, Aids e Hepatites Viriais do Ministério da Saúde. Com esta experiência, capacitamos mais de 300 grupos em advocacy, interação com a comunidade e desenvolvimento organizacional em todo o Brasil.
Neste sentido, esperamos que o Guia seja fundamental, principalmente para atuação
nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, bem como junto aos executivos estaduais e municipais, principalmente na área da saúde, para que possamos ter
políticas públicas bem definidas, com recursos orçamentários próprios, para o enfrentamento da epidemia da Aids entre gays e outros homens que fazem sexo com
homens, assim como leis que protejam esta comunidade.
O Guia também traz um conteúdo sistematizado e subsidiado em teoria científica,
sobre a prevenção do HIV/Aids, que tem o propósito de auxiliar as organizações e os
serviços que atuam nesta área a complementar as ações de advocacy propostas com
ações de intervenção preventiva, com ênfase na própria comunidade de gays e outros
HSH, embora a metodologia proposta também seja apropriada para outras populações vulneráveis.
Sabemos que o Guia em si é importante, mas mais importante é que se tornem realidade as ações aqui propostas. O Guia é uma publicação em construção, e receberemos com muito prazer informações, críticas, depoimentos, para que nas próximas
edições possamos aprimorá-lo cada vez mais.

Toni Reis

			

Cecília Simonetti

Consultores do Projeto InterAgir
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APRESENTAÇÃO
O Projeto InteraGir, do qual este Guia faz parte, é
coordenado pela Associação Paranaense da Parada
da Diversidade (APPAD) e executado em rede, pelas
seguintes organizações LGBT nas cinco regiões do
país:

As ações de prevenção focadas nos gays e outros HSH
justificam-se, de um lado, pelos dados epidemiológicos divulgados pelo Departamento de DST, Aids e
Hepatites Virais do Ministério da Saúde: a incidência de Aids nesse segmento é de 226.5 por 100.000
habitantes, onze vezes maior que os 19.5 casos por
100.000 habitantes encontrados na população geral.2 Além disso, a queda no número de casos de Aids
nesta categoria de exposição foi inferior ao esperado,
mantendo-se em um patamar elevado, porém estável, de em torno de 4.000 casos anuais, desde o ano
2000. A taxa de crescimento entre jovens gays e HSH
apresenta médias superiores às encontradas em outros grupos populacionais na mesma faixa etária.

– Grupo Homossexual do Pará (Belém-PA);
– Leões do Norte (Recife-PE);
– Grupo Liberdade, Igualdade e Cidadania Homossexual (Feira de Santana-BA);
– Movimento Gay de Alfenas e Região Sul de Minas;
– Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual
(Belo Horizonte-MG);
– Associação de Travestis e Transexuais de Mato
Grosso do Sul (Campo Grande-MS), e;
– SOMOS – Comunicação, Saúde e Sexualidade
(Porto Alegre-RS).

Por outro lado, apesar deste perfil epidemiológico,
um levantamento feito pelo Departamento sobre os
recursos destinados à prevenção nos Planos de Ações
e Metas de todo o país em 2006 indicou um investimento médio não superior a 3% na categoria de gays
e HSH, apontando para a necessidade de ações de advocacy junto aos gestores para reverter esse quadro, o
qual demonstra desproporcionalidade entre os dados
epidemiológicos e o investimento no enfrentamento
da epidemia, no que diz respeito a esta população
específica.

O Projeto é financiado pelo Departamento de DST,
Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime –
UNODC, e a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO.
É voltado para a população de gays e outros homens
que fazem sexo com homens (HSH), com enfoque na
implementação da Agenda Afirmativa para Gays e
Outros HSH, do Plano Nacional de Enfrentamento da
Epidemia de Aids e das DST entre Gays, HSH e Travestis, do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
do Ministério da Saúde, lançado nacionalmente em
2008. 1

A maior vulnerabilidade à infecção pelo HIV e outras
DST entre gays e outros HSH tem sido atribuída a
fatores estruturais que contribuem para a marginalização deste segmento populacional, e também ao
estigma, discriminação e consequente baixa autoestima. Fatores estruturais envolvem características físicas, sociais, organizacionais, comunitárias, econômicas, jurídicas ou políticas do entorno que expõem
mais um determinado segmento à infecção por HIV.
Estes fatores operam em níveis diferentes e com
maior ou menor proximidade, influenciando o risco
individual e configurando a vulnerabilidade social à
infecção. Por outro lado, ações de advocacy podem
incidir para amenizar fatores estruturais em áreas

As ações de advocacy previstas no Projeto InteraGir
estão voltadas para o enfrentamento do HIV/Aids e
DST entre gays e outros HSH no âmbito federal, estadual e em municípios com maior incidência e prevalência de casos de Aids, e que sejam contemplados
com a Política de Incentivo por meio de Planos de
Ações e Metas (PAM).

A Agenda Afirmativa para Travestis, do mesmo Plano de Enfrentamento, foi contemplada por outro projeto concomitante a este, executado pela organização PACT do Brasil, motivo pelo qual a população de travestis não foi incluída no Projeto InteraGir e neste Guia.
2
Dados de 2004.
1
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críticas, como políticas públicas de saúde e direitos
humanos, no Legislativo, Executivo e em outras áreas, contribuindo gradativamente para mudanças favoráveis ao combate à homofobia e à promoção da
inclusão social.

venção e diagnóstico, atenção, tratamento e apoio
em HIV/Aids e DST e o acesso a insumos como preservativos e gel lubrificante - o Guia contém uma
seção sobre Prevenção que traz elementos teóricos e
exercícios práticos que possibilitam construir, passo
por passo, um plano de intervenção focalizada nessa
população específica.

Este Guia tem o objetivo de ser uma ferramenta educativa e prática para organizações não governamentais incidirem politicamente nestas áreas e promoverem a cidadania da população LGBT da forma mais
ampla possível, inclusive no que tange ao enfrentamento da epidemia da Aids e outras DST. Ele está dividido em três partes:

A atual conjuntura é favorável ao propósito do Projeto InteraGir, sobretudo pela abertura proporcionada
pelas conferências municipais/regionais, estaduais e
nacional LGBT em 2008, no que diz respeito ao debate, à sensibilização dos gestores governamentais
e à construção de políticas públicas de promoção da
igualdade, da cidadania e dos direitos humanos da
população LGBT no Brasil.

– a teoria que fundamenta uma estratégia de
advocacy;
– advocacy na prática no Executivo; e
– advocacy na prática no Legislativo.
Em complementação aos esforços de advocacy - os
quais esperamos que resultem, entre outras coisas,
na alocação de mais recursos para promover o acesso de gays e outros HSH a serviços públicos de pre-

Esperamos com este guia e com o Projeto Interagir
colaborar para um Brasil mais justo, solidário, igualitário e respeitador das diferenças, em que a epidemia
da Aids e outras DST recue na população LGBT e na
população como um todo, rumo ao alcance das Metas de Desenvolvimento do Milênio.

Márcio da Silveira Marins
		
Coordenador Geral da APPAD			

Igo Martini
Coordenador Geral do Projeto InteraGir
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SIGLAS
ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
ABIA – Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids
APPAD – Associação Paranaense da Parada da Diversidade
ASICAL – Associação para a Saúde Integral e Cidadania na América Latina e no Caribe
DN DST-AIDS-HV – Departamento Nacional de DST, AIDS e Hepatites Virais
DST – Doenças Sexualmente Transmitidas
HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana
HSH – Homens que fazem Sexo com Homens
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias
LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
LOA – Lei Orçamentária Anual
ONG – Organização Não Governamental
PAM – Plano de Ações e Metas de HIV/Aids
PPA – Plano Plurianual
PVHA – Pessoas que vivem com HIV e Aids
SUS – Sistema Único de Saúde
SVS – Secretaria de Vigilância Sanitária
UNAIDS – Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids
UNFPA – Fundo de População das Nações Unidas
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PARTE I
ADVOCACY
NA TEORIA
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CONCEITUANDO ADVOCACY
Definições

ADVOCACY – n –
“Argumentar em defesa de uma causa ou alguém”
Hornby, A.S – et alii – The Advanced Learner’s Dictionary of Current
English – London, Oxford University Press, 1970.

“A noção de Advocacy aponta para uma ação coletiva, política, pública e embasada em valores e racionalidades.
O termo inglês ainda não conquistou uma tradução própria na língua portuguesa. Diz respeito a uma ação de
Advocacia e Defesa em um sentido público, e não em um sentido privado e comercializado. Um sentido público, no
entanto, que emerge no âmbito da sociedade civil organizada e não do Estado.
Advocacy abre para pensar ações de formulação de legislação e de políticas públicas além do acompanhamento e
fiscalização de sua implementação. Advocacy refere-se a ações voltadas para o Legislativo, Executivo e Judiciário.
Para além do Estado, o termo Advocacy pode referir-se também a ações voltadas para a sociedade, a exemplo da
Advocacy junto à mídia.
O conceito de Advocacy está ligado às ONGs, principalmente a partir dos anos noventa, quando estas organizações alcançam importância mundial fazendo-se representar nas Conferências Internacionais das Nações Unidas,
paralelamente à representação oficial dos países. É um novo conceito para expressar a ação propositiva de organizações não governamentais, distinguindo-a de outros tipos de ação política, como a realizada pelos partidos
políticos e pelos movimentos sociais.
Advocacy é, constitutivamente, uma ação estratégica que visa realizar/contribuir para mudanças nas instituições,
nas relações e práticas sociais, as quais demandam e produzem mudanças de valores e de mentalidades. Nesse
sentido, considera-se que legislação e políticas públicas constituem vias privilegiadas de mudanças, as quais, nas
sociedades democráticas, são cada vez mais compartilhadas com os movimentos sociais e as organizações nãogovernamentais”.3
Advocacy é um processo que visa a promover mudanças nas políticas, na legislação e nas práticas realizadas por indivíduos, grupos e instituições influentes.
Advocacy é um processo contínuo que visa à mudança de atitudes, ações, políticas e leis, ao
influenciar pessoas e organizações em posições de poder, bem como sistemas e estruturas em
diversos níveis, a fim de melhorar a situação das pessoas afetadas por uma questão específica.
Advocacy é uma ação que visa a mudar as políticas, posições e os programas de qualquer tipo
de instituição.
Advocacy é pleitear, defender ou recomendar uma ideia perante outras pessoas.
Advocacy não parte de uma lógica de confrontação.

Resumo de texto extraído de matéria publicada no site http://www.cfemea.org.br/temasedados/detalhes.asp?IDTemasDados=49 –
acesso em 21 nov. 2006
4
Fonte: Alliance, 2002.
3
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Embora uma estratégia de advocacy possa ser desenvolvida por uma só pessoa, normalmente é assumida por um grupo de pessoas ou por redes ou parcerias que lhe dão maior força e mais presença
frente a seus interlocutores no poder.

Advocacy corresponde às tentativas de influenciar o clima político, as decisões sobre políticas, programas e
orçamentos, as percepções públicas sobre normas sociais, o envolvimento e o apoio da sociedade para um
determinado tema ou causa, através de um conjunto de ações bem planejadas e organizadas, realizadas por
um grupo de indivíduos ou organizações comprometidas e que trabalham de maneira articulada.5

Razões para fazer advocacy
• Advocacy de fato funciona.
• As questões prioritárias em direito e cidadania LGBT não devem ser tratadas em nível individual,
isoladamente.
• Tomadores de decisão nem sempre estão bem informados sobre as prioridades das populações e o
desafio é influenciar a forma como eles pensam e agem.
• Estratégias de advocacy implicam trabalhar em parcerias, constituir alianças e construir coligações de
modo a que os esforços combinados sejam mais eficazes.

Uma ação de advocacy requer:
• Uma população com uma necessidade/um problema
• Um grupo impulsor
• Um(a) tomador(a) de decisões
• Uma estratégia
• Uma análise clara do problema
• Um grupo de apoio significativo
• Forte organização e liderança
• Mobilização e ação visíveis

5

Fonte: UNFPA, 2002
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Desenvolvendo uma Estratégia de Advocacy
Identificação de um problema que afeta uma comunidade

Identificação do tema (uma parte do problema que será o objeto da estratégia de advocacy)

Produção de dados e informações

Definição de metas e objetivos

Identificação de tomadores(as) de decisão, aliados(as), adversários(as) e não mobilizados(as)

Identificação de parcerias

Elaboração Plano de Trabalho, Plano de Comunicação e Captação de Recursos

Monitoramento e Avaliação

Os passos de Advocacy
Identificação

do
Problema

Monitoramento e
Avaliação

P. 5
Plano de
Comunicação e
Captação de
Recursos

Identificação do
Tema

P. 1
Produção de
dados e
informações

Estratégia
de
Advocacy

P. 4

P. 2
Definição
Plano de Trabalho

de

P. 3
Identificação
de Aliados(as),
Adversários(as) e
Não Mobilizados(as)

Meta e Objetivos
Identificação
de
Tomadores(as) de
Decisão
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ESTRATÉGIA DE ADVOCACY – PASSO 1
Identificando o problema, definindo o tema, produzindo dados e informações
Identificação

do
Problema

Monitoramento e
Avaliação

Identificação do
Tema

P. 5
Plano de
Comunicação e
Captação de
Recursos

P. 1
Produção de
dados e
informações

Estratégia
de
Advocacy

P. 4

P. 2
Definição
Plano de Trabalho

de

P. 3

Meta e Objetivos

Identificação
de Aliados(as),
Adversários(as) e
Não Mobilizados(as)

Etapa 1 - Identificação do problema
O ponto de partida é a identificação de um problema
que afeta uma comunidade e que pode ser solucionado ou amenizado através de ações de advocacy.
Exemplo de um problema:
• Incidência de Aids onze vezes maior na população
de gays e outros homens que fazem sexo com homens (HSH), do que na população em geral, com tendência de crescimento entre adolescentes e idosos.

Identificação
de
Tomadores(as) de
Decisão

Ao escolher um tema, verifique se ele atende os seguintes critérios:
O tema escolhido:
- Reflete as necessidades da comunidade afetada?
- Conta com o apoio de outras organizações, instituições ou pessoas interessadas na comunidade afetada?
(- Conta com informações suficientes que respaldem e
documentem o problema identificado pelo grupo?
- É facilmente aceito, tanto pela comunidade afetada
como pelas organizações, instituições que poderiam
apoiar a iniciativa de advocacy?

Etapa 2 – Definição do tema
O tema é uma parte específica do problema geral identificado acima. É o tema que será trabalhado pelas
ações de advocacy, visando a amenizar o problema.
Exemplos de temas:
• Ter investimento governamental em ações de prevenção de Aids e DST na população de gays e HSH,
proporcional à incidência da epidemia.
• Ter legislação que proíba a discriminação a pessoas
vivendo com HIV e Aids.

- Contribui para a melhoria da qualidade de vida da
comunidade afetada?
-É fácil alcançar o que se propõe?
- Ajuda a formar parcerias com outros grupos / organizações / redes / coalizões etc.?
- Incentiva a comunidade afetada a se organizar e a
participar ativamente no processo?
- Chama a atenção dos tomadores de decisão, meios
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de comunicação, ou pessoas formadoras de opinião
pública?
- Chama a atenção de setores que poderiam se opor
ao tema por estar relacionado com a comunidade
afetada?

dados detalhados a respeito da comunidade
afetada.
• Porque o conjunto de dados recolhidos é instrumento para dar visibilidade à realidade da
população afetada, inclusive para os meios de
comunicação, no sentido de ampliar o debate
acerca das demandas.
• Para convencer gestores e legisladores a
abraçarem a defesa dos interesses da comunidade afetada.

- Precisa que a comunidade afetada seja mais capacitada e/ou preparada em relação ao tema?
- Atende às necessidades da comunidade afetada?
Se o tema não atende à maioria destes critérios, dificilmente a ação de advocacy terá sucesso. Neste caso,
é melhor identificar outro tema e repetir a avaliação
acima, aplicando-a ao novo tema.

Documentar e pesquisar informações é uma atividade essencial para quase todo tipo de advocacy. É
necessário para ajudar a desenvolver nossas ideias e
também para fundamentar nossas opiniões para que
estas sejam levadas a sério por aqueles que ocupam
posições de influência.

Etapa 3 - Produção de dados e informações

Há dois tipos básicos de informações que podem ser
utilizadas ao fazer advocacy: primárias e secundárias.

A produção de dados em torno do tema é de vital
importância para conhecê-lo a fundo e compreender
todas suas dimensões. Somente assim poderemos
analisar alternativas de soluções e finalmente optar
por um objetivo de advocacy visando a solucionar o
problema.

Informações primárias
Documentação e pesquisa primárias incluem informações e dados que você mesmo coleta. Envolvem
dados estatísticos, anotações de entrevistas e de falas de pessoas influentes, discussões de grupos focais, pesquisas e levantamentos, fotografias, recortes de jornais, etc.

Podem ser produzidas e analisadas informações
quantitativas e qualitativas apropriadas para apoiar
cada passo de nossa ação de advocacy.

Por que é importante produzir dados?

As informações primárias também têm vantagens:
• São mais confiáveis porque você sabe como as informações foram coletadas
• São mais relevantes e direcionadas
• Demonstram seu envolvimento direto com a questão

• Para entender e representar com precisão as
necessidades, prioridades, e interesses da comunidade afetada.
• Porque a comunidade afetada precisa saber
que a organização tem capacidade de coletar,
analisar e difundir as informações sobre suas
necessidades.
• Porque a boa gestão de informações aumenta
a credibilidade da organização perante os tomadores de decisões.
• Porque para a construção de políticas públicas ou legislação específicas é necessário obter

A documentação de informações primárias deve fazer
parte da rotina das organizações. As ONG precisam
manter sistemas mínimos de documentação para
a coleta e guarda dessas informações. Mais tarde,
quando a necessidade e a oportunidade aparecerem,
elas poderão ser utilizadas para fundamentar idéias
e argumentos para o trabalho de advocacy.
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Informações secundárias
Documentação e pesquisa secundárias incluem
informações e dados coletados por outros, por motivos que não necessariamente estão relacionados
diretamente com o trabalho que você está fazendo.
Por exemplo: pesquisas nacionais demográficas e de
saúde, dados epidemiológicos, censos nacionais, informações obtidas através de pesquisas e listas de
discussão na Internet, pesquisas de opinião pública
sobre questões LGBT, etc.

É essencial documentar informações primárias rotineiramente, na medida em que surgem e, portanto,
as ONG precisam manter sistemas mínimos de documentação para a coleta e guarda de informações.
Mais tarde, quando a necessidade e a oportunidade
aparecerem, estas informações poderão ser utilizadas para fundamentar ideias e argumentos para o
trabalho de advocacy, além de servir para muitas outras finalidades dentro da organização.

Centro de Documentação – CEDOC

Podem incluir pesquisas acadêmicas, resumos de
trabalhos apresentados em conferências, teses, monografias, etc.
Há muitas vantagens em se utilizar informações secundárias obtidas de fontes confiáveis:
• São fáceis de obter e sem custo;
• São válidas e confiáveis;
• São atualizadas;
• São abrangentes;
• Têm credibilidade perante as pessoas que você precisa influenciar.

É importante sistematizar em um único lugar as
informações coletadas. O ideal é criar um Centro
de Documentação, ou CEDOC, dentro de sua instituição. Não precisa ser um espaço grande, mas
precisa ser um espaço dedicado exclusivamente
a esta finalidade. Nele podem ser guardadas publicações como livros, jornais e revistas, arquivos,
recortes de jornais, vídeos, fotografias e outras
fontes de informação. É importante manter um
catálogo e um sistema de arquivamento que permita a fácil localização dos materiais do CEDOC.

Contudo, as informações primárias também têm
vantagens:
• São mais confiáveis porque você sabe como as informações foram coletadas;
• São mais relevantes e direcionadas;
• Demonstram seu envolvimento direto com a questão.

Para saber mais sobre CEDOCs, sugerimos a leitura do manual da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA), intitulado “Como montar
um Centro de Documentação”, disponível em
www.abiaids.org.br

Resumindo – Passo 1
Identificar o problema

Identificar o tema

Produzir informações sobre o problema
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ESTRATÉGIA DE ADVOCACY – PASSO 2
Definição da meta e dos objetivos
Identificação

do
Problema

Monitoramento e
Avaliação

P. 5
Plano de
Comunicação e
Captação de
Recursos

Identificação do
Tema

P. 1
Produção de
dados e
informações

Estratégia
de
Advocacy

P. 4

P. 2
Definição
Plano de Trabalho

de

P. 3
Identificação
de Aliados(as),
Adversários(as) e
Não Mobilizados(as)

Identificação
de
Tomadores(as) de
Decisão

A meta e os objetivos são elementos indispensáveis
para uma estratégia de advocacy. Devem ser propostos com base nas mudanças que almejamos e nos
permitem alcançar resultados efetivos, concretos e
claros em benefício de nossa comunidade.

Como no exemplo acima, um objetivo de advocacy
deve ter as seguintes características:
Específico
Mensurável
Alcançável
Realista
Tempo definido
Voltado para ação

Para identificar metas e objetivos devemos ter claro
qual é o problema e o ambiente político no qual nosso tema está inserido.
Diferença entre Meta e Objetivo:

Os objetivos são pequenos passos que nos levam a
alcançar a meta (aonde queremos chegar) e estabelecem os parâmetros que nos permitirão avaliar os
resultados alcançados.

• Uma meta é uma afirmação geral, um ideal que
a organização espera alcançar a longo prazo (três a
cinco anos).
Exemplo: O governo estadual implementará o Plano
de Enfrentamento da Epidemia de Aids e das DST entre
Gays, HSH e Travestis.

Quem fará a
mudança?

O que se deseja mudar?

• Um objetivo de advocacy descreve avanços de curto
prazo, específicos e mensuráveis, baseados no tema.

O OBJETIVO
O que se
quer obter?

Exemplo: Ter implementado o Objetivo 5 da Agenda
Afirmativa – Gays e outros HSH6, do Plano Nacional de
Enfrentamento, num prazo de 2 anos.

6

Meta e Objetivos

Quando ocorrerá
a mudança?

Vide o último Anexo, no final deste Guia.
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Em quanto
a situação
mudará?

Para definir o objetivo de uma ação de advocacy, é
imprescindível levar em consideração:
- o ambiente e clima políticos;
- a possibilidade de êxito;
- as informações coletadas;
- os recursos existentes; e
- capacidade de organização do grupo impulsor.

- O grupo impulsor conta com as parcerias necessárias com pessoas e organizações-chave para alcançar
seu objetivo de advocacy?		
- O objetivo ajudará a criar parcerias com outras
ONG, líderes, ou interessados?

Verificando a viabilidade do objetivo definido.

Para refletir

O objetivo que você elaborou atende aos seguintes
critérios?

Ao iniciarmos uma estratégia de advocacy, convém
perguntarmos em temos gerais:
• Por que consideramos que se trata de uma estratégia de advocacy?
• O que queremos, quais resultados desejamos obter?
• Temos legitimidade em relação ao tema e à área
em questão?
• Como garantimos essa legitimidade?
• Como faremos uma prestação de contas consistente e transparente das nossas ações?
• Quais ações propomos para poder influir politicamente?
• Entendemos a dimensão do trabalho que essas
ações implicam?
• Qual é nosso discurso?
• Contamos com formas eficazes de divulgação do
nosso discurso?
• Como Quais são nossas expectativas em relação ao
alcance do nosso objetivo?

- Existem dados qualitativos ou quantitativos para
mostrar que o objetivo melhorará a situação?
- O objetivo é alcançável, mesmo com oposição?
- O objetivo contará com o apoio de muitas pessoas?
As pessoas têm interesse tanto no objetivo como em
apoiar a ação?		
- A organização/rede pode conseguir financiamento
ou outros recursos para apoiar seu trabalho com relação ao objetivo?		
- A organização/rede consegue identificar claramente quem toma decisões relacionadas ao seu objetivo?
Conhece os nomes e os cargos dos tomadores de decisão?
- O objetivo é de fácil compreensão?
- O período de tempo do objetivo de advocacy está
claro e realista?

Resumindo – Passo 2
Definir a meta e os objetivos da ação de
advocacy

18

ESTRATÉGIA DE ADVOCACY – PASSO 3
Identificando tomadores(as) de decisão, aliados(as), adversários(as) e não
mobilizados(as)
Identificação

do
Problema

Monitoramento e
Avaliação

P. 5
Plano de
Comunicação e
Captação de
Recursos

Identificação do
Tema

P. 1
Produção de
dados e
informações

Estratégia
de
Advocacy

P. 4

P. 2
Definição
Plano de Trabalho

de

P. 3
Identificação
de Aliados(as),
Adversários(as) e
Não Mobilizados(as)

Meta e Objetivos
Identificação
de
Tomadores(as) de
Decisão

Quem são os públicos-chave?

Ao analisar o público, primário ou secundário, é preciso identificar:

São a(s) pessoa(s) que queremos influenciar para que
respaldem nosso tema:
• Tomadores de decisão;
• Formuladores de políticas;
• Pessoas que têm influência

• Seu nível de conhecimento sobre o tema;
• Até que ponto já é favorável;
• Até que ponto já é contrário;
• Se é indeciso ou não tem posição conhecida sobre
a causa;
• Quais as vantagens que esse público levaria ao
apoiar a causa.

Podem ser primários e secundários.
O público primário é formado pelas pessoas que tomam decisões relacionadas às políticas públicas. São
as autoridades políticas como, por exemplo, o Presidente da República, Governadores(as), Prefeitos(as),
os/as Deputados/as, Secretários/as de Governo, Vereadores/as, etc.

Identificando Aliados
Aliados são organizações ou indivíduos que estão
comprometidos em apoiar nossa causa.

O público secundário é composto por pessoas que
têm alguma influência sobre o público primário.

Por que os aliados são importantes?
• Contar com aliados permite que as pessoas ou organizações possam se unir para trabalhar em prol
de um objetivo comum, se apoiando e colaborando
mutuamente.

É necessário pesquisar e entender a estrutura da instância que toma decisões e seu funcionamento: hierarquias, programas, trâmites internos, planos, mecanismos, procedimentos, cronogramas. Este conhecimento
nos permitirá identificar com precisão onde pressionar
na estrutura institucional, como intervir no processo de
tomada de decisões, que tipo de estratégia serve para
cada personagem, em determinado momento.

• Criar alianças ou estratégias de cooperação aumenta a força, assim como os recursos do grupo, para
realizar as ações de advocacy.
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• Quanto mais pessoas ou organizações se somam
à causa, maior será o poder de influência sobre os
tomadores de decisão.
• O principal desafio das redes ou alianças é buscar
transformar o sistema por dentro, a fim de garantir
mudanças de maior impacto e mais duradouras.

Identificando Adversários
Os adversários são indivíduos e grupos que apoiam
uma visão ou posição diferente ou oposta à questão
ou interesse pela qual fazemos advocacy. Podem ser

líderes políticos, funcionários/as de governo local, regional ou nacional, lideranças religiosas, por exemplo. A oposição pode se tornar o maior obstáculo
para o alcance de nossos objetivos.
No caso específico de LGBT, a maior oposição vem dos
fundamentalistas religiosos. Como dissemos, advocacy
não parte de uma lógica de confrontação, e em nada
adiantará o enfrentamento direto com os religiosos ou
qualquer outro adversário. A estratégia deve buscar o
estabelecimento de parcerias favoráveis e argumentações bem fundamentadas, como o reforço à laicidade
do estado. A garantia dos direitos humanos não é uma
questão religiosa e sim uma garantia constitucional.

Nunca subestime os adversários
É crucial identificar e avaliar as forças adversárias para poder elaborar estratégias que visem derrotálas, ou pelo menos neutralizá-las. É necessário não só conhecer seus argumentos para poder derrubálos com dados concretos, informações amplas e fundamentações precisas, mas também saber como
se comportam no debate. Devemos estar bem preparados para que não sejamos pegos de surpresa nos
debates públicos por não conhecermos o modo de agir de nossos adversários. Devemos estar preparados para qualquer eventualidade e ter claro quem está do nosso lado, quem apoia a oposição, que
recursos dispõem, que histórico de êxito apresentam, que meios de comunicação utilizam e a forma
como o fazem, a quem dirigem suas mensagens e que materiais publicam.
Não devemos temer o diálogo aberto com nossos opositores. Às vezes uma pessoa é adversária por
falta de informações. Um esclarecimento adequado pode transformá-lo em um precioso aliado.

Precisamos nos perguntar:

Às vezes, não nos esforçamos para conhecer
a opinião das pessoas e acabamos por classificá-las de acordo com:
• certos padrões tradicionais (“eles sempre
pensaram assim”);

Qual é a situação das pessoas que nos interessam estritamente em relação ao objetivo
específico que buscamos atingir através da
nossa estratégia de advocacy?

• a instituição à qual pertencem (“lá, todo
mundo pensa assim”);

Quais circunstâncias fazem com que as pessoas assumam uma determinada posição?

• o partido no qual militam (“essa é a linha
do partido”).

Qual é a situação das estruturas que têm poder de decisão sobre os problemas que queremos influir?
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Identificando Não-mobilizados

TECENDO A MANHÃ
“Um galo sozinho não tece a manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro: de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzam
os fios de sol de seus gritos de galo
para que a manhã, desde uma tela tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão”.

Os “não-mobilizados” são formadores de opinião, ou
pessoas que podem influenciar a tomada de decisão,
mas que ainda não se posicionaram sobre o assunto.
São pessoas que devemos conhecer e nos aproximar
a fim de convencê-las a nosso favor, ou para termos
clareza de suas posições.

Formando parcerias
Embora uma estratégia de advocacy possa ser desenvolvida por uma só pessoa, normalmente é assumida
por um grupo de pessoas ou por redes ou parcerias
que lhe dão maior força e mais presença frente a
seus interlocutores no poder

João Cabral de Melo Neto
Fonte: (Azevedo, 2007)

Vantagens e desvantagens de formar redes ou alianças
Vantagens

Desvantagens

Amplia a base de apoio.

Cada decisão leva mais tempo e esforço.

Pode-se obter em conjunto o que individualmente seria impossível.

Pode comprometer sua posição em relação a
certos aspectos da questão.

O conjunto traz proteção.

Se o poder não for distribuído de maneira igualitária, pode significar submissão aos desejos
de organizações mais poderosas.

Há maiores possibilidades de conseguir mais recursos financeiros, humanos e programáticos.
Obtém-se maior credibilidade; logo, maior influência.

Não há reconhecimento individual.
Se a rede ou aliança se interrompe, se divide
ou se enfraquece com a saída de um de seus
membros, isto repercute negativamente sobre
a estratégia de advocacy.

Amplia o alcance do trabalho.

Considerações para o estabelecimento de parcerias com aliados
• Identificar organizações e pessoas que possam nos apoiar com habilidades e recursos.
• Recrutar novas pessoas.
• Programar e realizar reuniões.
• Identificar o responsável por coordenar, comunicar, distribuir tarefas, etc.
• Registrar as responsabilidades das organizações e das pessoas envolvidas.
• Definir responsabilidades financeiras – orçamento, captação de recursos, contabilidade.

Resumindo – Passo 3

Identificar os(as) tomadores(as) de decisão

Identificar os(as) aliados(as), os(as) adversários(as) e os(as) não-mobilizados(as)

Formar parcerias
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ESTRATÉGIA DE ADVOCACY – PASSO 4
Plano de Trabalho, Plano de Comunicação e Captação de Recursos
Identificação

do
Problema

Monitoramento e
Avaliação

P. 5
Plano de
Comunicação e
Captação de
Recursos

Identificação do
Tema

P. 1
Produção de
dados e
informações

Estratégia
de
Advocacy

P. 4

P. 2
Definição
Plano de Trabalho

de

P. 3

Meta e Objetivos

Identificação
de Aliados(as),
Adversários(as) e
Não Mobilizados(as)

Identificação
de
Tomadores(as) de
Decisão

Etapa 1 – Plano de Trabalho
O próximo passo no processo da construção da estratégia de advocacy é planejar as ações concretas que
devemos realizar para alcançar nosso objetivo.
Uma maneira produtiva de fazer isso, e que envolve
todo mundo, é através de uma “chuva de ideias.”

A partir da pergunta “O que podemos fazer?”, cada
pessoa anota possíveis ações, escrevendo uma ação
em cada folha de papel.
Em seguida, colocam-se as ações sugeridas em uma
sequência lógica: Por onde começamos? O que fazemos depois?...

Algumas sugestões de ações
Atividades de conscientização

Criando, mantendo e fortalecendo parcerias

- Organizar fóruns, debates, simpósios, encontros,
conferências, congressos para discutir o tema em
questão e envolver outros setores aliados.
- Realizar pronunciamentos e declarações em torno
do objetivo específico em encontros e fóruns.
- Distribuir materiais e informação sobre o tema.
- Socializar estudos e resultados de pesquisas sobre a
epidemia da Aids entre gays e outros HSH.
- Promover a consciência pública sobre a dimensão
da epidemia do HIV/Aids entre gays e HSH e a discriminação vivida por LGBT.
- Disseminar conhecimentos sobre a diversidade de
orientação sexual e identidade de gênero.

- Organizar processos participativos com representantes dos diversos setores envolvidos para desenvolver ações conjuntas voltadas para o objetivo de
advocacy.
- Formar alianças com organizações e movimentos
(como os fóruns de ONG/Aids e outros afins) visando
obter pronunciamentos públicos em torno de casos
específicos e situações relacionadas.
- Elaborar uma agenda com os diversos atores sociais, políticos, culturais e outras áreas afins para expor, conversar, discutir o tema em diversas instâncias
como entidades profissionais, organizações ligadas
à saúde, direitos humanos, centros acadêmicos das
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universidades, organizações de mulheres, etc.
- Realizar oficinas de elaboração de propostas de
projetos de lei e outros.
- Articular listas de envio de informação sistemática
e convites para participação em fóruns e debates temáticos para atores não mobilizados.
- Desenvolver consultas permanentes com os diferentes atores envolvidos no tema.
- Fomentar a participação de pessoas LGBT em diferentes espaços sociais e políticos.
- Envolver o movimento LGBT e organismos vinculados à defesa dos direitos humanos e ONG que trabalham na construção da cidadania.
- Construir alianças sociais sólidas com o mundo
acadêmico para que nos proporcionem respaldo teórico em relação às nossas demandas.

• Todos os seres humanos nascem livres e iguais
em dignidade e direitos
• O Estado tem o dever de assegurar o direito das
pessoas a participarem com igualdade de oportunidades na vida nacional
• A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

Fortalecendo a mobilização
- Coordenar tarefas e fluxos de informações tanto
para as organizações e pessoas que apoiam o plano,
como para os tomadores de decisão em todos os níveis hierárquicos.
- Aproveitar e divulgar a mobilização internacional,
declarações e posicionamento tanto de organizações
internacionais e redes regionais que trabalham com
Aids e direitos humanos na América Latina e no Caribe sobre o tema da Aids e dos direitos humanos de
pessoas LGBT.
- Incentivar a participação de líderes LGBT em comissões, conselhos e outras instâncias de controle social.
- Ressaltar a seriedade e o caráter político da luta
LGTB como um movimento que não está isolado e que
conta com apoio de amplos setores da sociedade.
- Prever os efeitos das mudanças de governo e antecipar-se aos fatos. Uma forma de incidir sobre este
processo é formular uma Carta de Compromissos,
listando as demandas da comunidade LGBT em relação aos novos governos, e pedir para os candidatos a
presidente, governador e prefeito assinarem a Carta
afirmando seu compromisso com as demandas.
- Reduzir a vulnerabilidade de LGBT, através do resgate de sua autoestima via a promoção de seus direitos civis.
- Conhecer procedimentos legislativos e jurídicos
para a modificação e criação de leis.
- Exercer o controle social sobre políticas públicas em
HIV/Aids.
- Conhecer a estrutura do poder público e do seu processo de tomada de decisões.
- Desenvolver e atualizar permanentemente os mapas de poder.
- Desenvolver um banco de dados sobre o tema no
país e no exterior, e atualizá-lo sistematicamente.

Construindo e aprofundando conhecimentos
- Conhecer o que pensam os diversos atores, expor os
fatos cientificamente comprovados para desmentir
os elementos apresentados pela oposição.
- Realizar permanente análise do discurso da oposição. Definir ações e intervenções para neutralizar
seus argumentos e sua influência.
- Demonstrar que os adversários não são os “donos
da verdade” e que a parte essencial de seu discurso
se sustenta em preconceitos e não apresenta fundamentos válidos para sua posição.
- Documentar dados sobre a epidemia da Aids entre
gays e outros HSH.
- Documentar as violações mais frequentes dos direitos humanos de pessoas LGBT.
- Facilitar a análise da situação atual da saúde e da
violação de direitos humanos de pessoas LGBT, propondo mudanças relevantes nas políticas institucionais e
governamentais, segundo os fatos documentados.
- Desenvolver um enfoque multissetorial e multidisciplinar na estratégia.
- Utilizar preceitos da Constituição como fundamentação para nossas propostas:
• Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza
• Promover o bem de todos, sem qualquer forma
de discriminação
• A dignidade humana como princípio fundamental
• Todas as pessoas gozam de garantias individuais básicas
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Criando o vínculo com o público primário

Criando materiais de comunicação

- Ganhar respeito e credibilidade nas instâncias do
poder formal.
- Criar e fortalecer lideranças LGBT em espaços de tomada de decisões.
- Identificar canais de comunicação específicos para
influir junto aos tomadores de decisão na abordagem da saúde e da igualdade de direitos das pessoas
LGBT.
- Valorizar, através do reconhecimento público, pessoas e instituições que contribuam para o enfrentamento da Aids e promoção dos direitos humanos.
Destacar ações governamentais de relevância positiva para a população LGBT. Criar prêmios para aliados.
- Colaborar com organismos do Estado envolvidos
com a superação das condições de vulnerabilidade
das pessoas LGBT.
- Aproveitar os compromissos políticos com personagens da estrutura do poder oficial.
- Dirigir campanhas a parlamentares e partidos políticos.
- Conseguir moções de apoio de conselhos, conferências e fóruns.
- Sensibilizar a classe política, fornecendo-lhes vasto
material informativo e documentos cuidadosamente
selecionados e sintetizados.
- Promover reuniões entre autoridades e representantes de organizações LGBT para compartilhar visões e
coordenar ações estratégicas de enfrentamento da
Aids e de combate à discriminação homofóbica.
- Estar presente no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Vereadores durante a discussão das propostas do movimento e
aprovação do orçamento dos órgãos governamentais
voltados para ações de promoção da saúde e da cidadania da população LGBT.
- Promover a participação de tomadores de decisão,
tanto do setor governamental quanto não governamental, em atividades de capacitação e sensibilização sobre a saúde e os direitos humanos de pessoas
LGBT.

- Preparar dossiês temáticos.
- Elaborar recursos documentários sobre a situação da saúde e dos direitos humanos da população
LGBT.
- Elaborar apresentações em PowerPoint, para utilização em reuniões, espaços de discussão e sessões de
feedback temático.
- Realizar campanhas dirigidas a personalidades do
mundo da cultura e formadores de opinião para conseguir apoio para a causa.
- Desenvolver espaços estáveis e regulares de comunicação social.
- Dar mais visibilidade positiva à população LGBT
através de eventos de visibilidade massiva, como as
paradas e outras atividades públicas.
- Desenvolver campanhas públicas que busquem o
apoio da população.
- Manter contato direto com a imprensa visando obter uma cobertura ampla e adequada dos meios de
comunicação sobre as ações desenvolvidas.
- Utilizar todas as ferramentas de comunicação disponíveis para se atingir o objetivo proposto: flyers,
informativos, cartazes e outras mídias alternativas..
- Fazer campanhas de abaixo-assinados ou de adesão de celebridades, e da população em geral.
- Solicitar cartas de apoio a diferentes organismos
internacionais envolvidos com o enfrentamento da
Aids e o respeito aos direitos de LGBT.
- Promover debates públicos com autoridades, adversários, personalidades.
- Projetar uma imagem positiva de pessoas LGBT
como sujeitos atuantes, promotores de uma mudança social importante, contra a imagem pejorativa e
estereotipada tradicional.
- Manter coerência discursiva.
- Garantir a presença periódica do tema, e dos atores
em diferentes espaços programáticos dos meios de
comunicação.
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Escolhendo métodos apropriados de advocacy

A definição das atividades permite estabelecer um
Plano de Trabalho que contém de maneira ordenada
e detalhada as atividades a serem desenvolvidas para
se alcançar o objetivo da estratégia de advocacy.

Não existe uma regra simples para escolher a melhor
forma de fazer advocacy. A escolha depende de muitos fatores:
• a pessoa, grupo ou instituição-chave;
• o problema;
• o objetivo da ação de advocacy;
• as habilidades e os recursos das alianças criadas
para fazer a ação de advocacy;
• a situação atual (eventos políticos externos, época
do ano, período para apresentação de emendas ao
orçamento, etapa da tramitação de um projeto de lei,
período de elaboração do Plano de Ações e Metas de
HIV/Aids, etc.).

O Plano de Trabalho deve definir:
• quem se encarregará da preparação e execução destas atividades;
• como estarão distribuídas as responsabilidades;
• quais recursos humanos, materiais, técnicos e econômicos são necessários para cada atividade;
• quando e onde acontecerão as atividades;
• a quem estarão dirigidas as atividades;
• como se dará seguimento a elas, e
• o orçamento necessário para cada atividade: quem
administrará os recursos e de onde virão.

A seguir, um exemplo dos pontos fortes e pontos fracos de alguns métodos que podem ser utilizados em
ações de advocacy. É importante lembrar as particularidades de cada caso e as estratégias específicas
que ele demanda.

O Anexo 5 deste Guia contém um modelo de plano
de trabalho.

Método

Pontos Fortes

Pontos Fracos

Análise de legisla-

- Se a análise demonstra que a legislação atual

- Criticar políticas pode contrariar gesto-

ção e políticas, ou

é omissa, ou que uma política é discriminató-

res públicos

sua implantação

ria, isto pode ser um argumento forte
- As pessoas a serem beneficiadas pela ação de
advocacy podem contribuir com seus conhecimentos específicos

Resumo escrito

- Apropriado para apresentar para tomadores

- Pode se perder facilmente entre outros

sobre o que se

de decisão de alto escalão

papéis

pretende e o

- Útil para dar informações adicionais a jorna-

- Alguns tomadores de decisão não gos-

porquê

listas

tam de ler resumos

- Garante que os aliados falam a mesma língua

- Fica difícil envolver as pessoas que se-

quando fazem pronunciamentos públicos

rão beneficiadas pela ação de advocacy

Trabalhando

- Alguns tomadores de decisão prestarão mais

- Criticar políticas pode contrariar gesto-

internamente

atenção a pessoas que já conhecem

res públicos

Reunião cara a

- Oportunidade para apresentar o lado “huma-

- Muitas vezes os tomadores de decisão

cara

no” da questão e construir uma relação pessoal

não têm tempo para atender

- As pessoas a serem beneficiadas pela ação de
advocacy podem explicar seu caso diretamente
Apresentação

- Oportunidade de apresentar a questão de ma-

- Muitas vezes os tomadores de decisão

neira organizada, diretamente para tomadores

não têm tempo para atender

de decisão
- As pessoas a serem beneficiadas pela ação de
advocacy podem falar diretamente
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Release para a

- Útil para organizações que precisam do

- Difícil de envolver as pessoas que se-

mídia

apoio do público

rão beneficiadas pela ação de advocacy

- Útil para lançar uma campanha ou para
reagir rapidamente frente a posicionamentos
de adversários, ou frente a novas situações
- Não custa caro
Entrevista nos

- Idem release para a mídia

- Pode ter um impacto negativo se o

meios de comu-

- Útil em momentos em que é preciso dar

entrevistado não for bem preparado ou

nicação

uma “cara” à questão

não repassar bem o recado

- Não custa caro

- Pode ser manipulado pelos jornalistas

Coletiva para a

- Idem release para a mídia

mídia

- Funciona bem para a apresentação de fatos,

- Idem release para a mídia

exemplos, estudos de casos

- Requer muita organização

- Útil para lançar uma grande campanha ou

- Custa caro

para reagir rapidamente frente a fortes posicionamentos de adversários, ou frente a novas situações
- Torna fácil o envolvimento de aliados e
pessoas que serão beneficiadas pela ação de
advocacy, fazendo com que tenham reconhecimento público

Etapa 2 – Plano de Comunicação
Comunicação em advocacy é o gerenciamento de informações que busquem influenciar, persuadir e impulsionar nossos públicos a realizarem ações a favor
dos objetivos propostos.
Passos a considerar na implantação de um plano de
comunicação de advocacy:
a. A mensagem vai ser transmitida a quem ?
Os diferentes atores e públicos envolvidos com o
tema.
b. Qual é o ponto principal que a organização quer
comunicar aos públicos-chave (tomadores de decisão/público em geral)
As mudanças que a ação de advocacy se propõe a
promover.

c. Quem vai transmitir a mensagem? Os públicoschave confiam no porta-voz?
Refere-se às pessoas responsáveis por apresentar a
proposta ou as ferramentas utilizadas para isso. Elas
devem inspirar confiança no público-chave e ter credibilidade.
d. Qual é o propósito da mensagem?
Tornar nossos objetivos conhecidos e argumentar
sobre as vantagens que a proposta de mudança poderia trazer.
e. Quais seriam os canais de comunicação mais
apropriados para se chegar aos públicos-chave?
É preciso identificar os canais de comunicação mais
apropriados para divulgar a mensagem, de acordo
com os públicos a serem alcançados:
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• Entrevistas individuais com tomadores de decisão
• Flyers, cartazes, informativos…
• Conversas informais
• Fóruns de discussão
• Programas de rádio
• Programas de televisão
• Oficinas temáticas
• Etc.

Isto é importante visto que por mais que a mudança
que desejamos seja urgente, é necessário considerar a
oportunidade de um cenário político favorável a nossa
proposta.
g. Aonde divulgar a mensagem ?
Depende do objetivo da mensagem e se o público ao
qual está dirigida é o público primário ou secundário.

f. Divulgar a mensagem quando?
É preciso determinar o momento e a ocasião oportunos para veicular a mensagem.

MENSAGEM DE ADVOCACY
Quem

diz o que

a quem

com que propósito

através de que meio

em que momento

em que lugar?
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Etapa 3 – Identificando recursos

Precisamos de um orçamento

É preciso ter um inventário de recursos organizacionais e de potenciais fontes de financiamento para
saber no que se pode contar para a implantação do
plano de advocacy.

O desenvolvimento de um orçamento realista é um
instrumento que nos permite entender quanto dinheiro é necessário para se levar adiante nosso plano de trabalho, especificando valores para cada uma
das atividades.

Recursos

Reflete os gastos
previstos

Técnicos
Humanos
Materiais
Financeiros

No planejamento de uma estratégia de advocacy,
desde o início devemos pensar nos recursos que vamos precisar para levar nossas ações adiante.
Sem os recursos humanos, materiais, técnicos e financeiros que precisamos para desenvolver nossa estratégia de advocacy, nossas opções ficam limitadas
e nosso desempenho menos eficiente.

Embora seja possível lançar uma estratégia bemsucedida exclusivamente com os recursos e a energia dos membros do grupo ou da aliança, é mais
difícil sustentar o esforço necessário para impulsioná-la, exclusivamente com o trabalho voluntário e
a militância. Assim, é fundamental que desenvolvamos habilidades para captar e gerar recursos.
É essencial evitar dependências financeiras que
possam tirar a autonomia das ações planejadas e
dos grupos envolvidos.

Precisamos de um plano de financiamento
Este plano deverá nos garantir:
- a viabilidade e continuidade da estratégia desencadeada;
- regras claras para a gestão institucional de recursos;
- sistemas de documentação de receitas e despesas.

Orçamento

em um determinado
período de tempo.

e as receitas que se
espera receber

Precisamos de um plano de captação de recursos
Para aproximar-se dos financiadores é preciso conhecer suas agendas, interesses, como operam, que condições e prazos estabelecem, quais suas exigências.
Vale a pena fazer esforços para contar com uma base
diversa de financiamentos para evitar assim a
dependência e o condicionamento dos recursos.
Precisamos ter a capacidade de elaborar um plano de
trabalho coerente e viável para convencer pessoas,
instituições ou organizações comprometidas com a
causa a doarem os recursos necessários. Uma ação
de advocacy deve ser capaz não somente de obter a
aprovação dos financiadores, como também ser um
meio de mobilização e participação da comunidade a
ser beneficiada pela ação de advocacy.
As contribuições aos esforços de advocacy não têm
que ser exclusivamente em dinheiro. Também se
pode recorrer à captação de trabalho voluntário,
equipes, instalações físicas, suprimentos, serviços
de gráfica, mão-de-obra técnica especializada, apoio
administrativo e espaço para reuniões e eventos, entre outras.
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Transparência
A capacidade de gerenciar de maneira eficiente e
transparente financiamentos e recursos obtidos é
um compromisso imprescindível com a coletividade
envolvida.
Portanto, devem-se elaborar relatórios periódicos
prestando contas claramente de todas as movimentações realizadas.

Etapa 4 – Implementação
Implementar o plano de trabalho significa levar a
cabo as atividades planejadas para alcançar nossos
objetivos de advocacy,

Resumindo – Passo 4
Construir o plano de trabalho

Elaborar o plano de comunicação

Captar recursos

Implementar os planos
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ESTRATÉGIA DE ADVOCACY – PASSO 5
Monitoramento e avaliação
Identificação

do
Problema

Monitoramento e
Avaliação

P. 5
Plano de
Comunicação e
Captação de
Recursos

Identificação do
Tema

P. 1
Produção de
dados e
informações

Estratégia
de
Advocacy

P. 4

P. 2
Definição
Plano de Trabalho

de

P. 3

Meta e Objetivos

Identificação
de Aliados(as),
Adversários(as) e
Não Mobilizados(as)

Monitoramento
É o processo de coleta de informações para medir o
alcance dos objetivos definidos nas ações de advocacy.
Monitoramento:
• Fornece a informação necessária para o desenho, implementação, administração e avaliação
do processo de advocacy
• Precisa incluir sistemas de captação de informação, desde o mais sofisticado até o mais simples.
• Deve levar em consideração que os dados que
precisamos são aqueles que são os mais relevantes para nossas atividades-chave.

Monitoramento consiste no processo de coletar informações rotineiramente sobre todos os aspectos
envolvidos em uma estratégia de advocacy, e usá-las
na administração e tomada de decisões do grupo impulsor ou da rede. O monitoramento começa a ser
feito já a partir da implementação das atividades.

Identificação
de
Tomadores(as) de
Decisão

Um plano de monitoramento fornece as informações
necessárias para o desenho, implementação, gerenciamento e avaliação das atividades de advocacy. Portanto, inclui sistemas para a coleta de dados e informações
– ou indicadores – que demonstram que as atividades
do plano de trabalho vêm sendo realizadas.
É importante definir indicadores para cada atividade. Exemplos de indicadores podem incluir o número
de reuniões realizadas com tomadores de decisão, o
número e tipo de campanhas de comunicação realizadas, número de parlamentares visitados, e assim
por diante.

Avaliação
É o processo de coleta e análise de informações para
determinar se o objetivo da ação de advocacy está
sendo alcançado.

Avaliação envolve uma análise objetiva e sistemática do desempenho do grupo impulsor da estratégia
de advocacy, de sua eficiência e impacto com relação aos objetivos propostos.
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Tanto o monitoramento como a avaliação devem estar fundamentados em dados objetivos e confiáveis. Se
nossos planos incluem comparações ou observações
das mudanças nos indicadores, é preciso partir de um
levantamento da situação inicial, ou linha de base. Só
podemos apontar aumento ou diminuição nos indicadores a partir de dados concretos da realidade inicial.

Exemplos de indicadores que possibilitam a avaliação:
• o número de reuniões realizadas com o público primário;
• o resultado das reuniões;
• o número de compromissos ou acordos assinados
com os diferentes atores;
• o número de setores da sociedade envolvidos;
• o número de atividades realizadas;
• a quantidade de pessoas mobilizadas;
• o número de releases enviados à imprensa versus o
número de releases publicados;
• a natureza e o montante de recursos captados;
• o número de leis aprovadas;
•a quantidade de recursos alocadas para ações com
gays e HSH; ou a quantidade de ações previstas e
executadas, etc.

Uma boa avaliação nos permite aprender com as
experiências para melhorar a qualidade de futuras
atividades, melhorar o desenho das estratégias a
seguir, entender nossas fortalezas e deficiências e,
a partir dessa base, medir o impacto de nossas intervenções. Permite-nos ainda olhar nossos sucessos
assim como nossos erros e fracassos em um processo
de valorização crítica.
Existem diversas maneiras de se fazer uma avaliação.
A mais comum envolve a realização de uma avaliação final, medindo o alcance do resultado desejado.
Há quem também prefira fazer uma avaliação inicial
que tem como objetivo apreciar o desenho da estratégia antes de implementá-la para analisar sua coerência e viabilidade.

Monitoramento e Avaliação devem ser processos
contínuos, realizados no decorrer da estratégia de
advocacy, principalmente para poder verificar se ela
está funcionando. Permitem detectar o que não está
dando certo, para que o problema possa ser corrigido
ou eliminado.

RESUMO DE UMA ESTRATÉGIA DE ADVOCACY

• Advocacy está sempre direcionado
para influenciar políticas, leis, regras,
programas, serviços, financiamentos.

Identificação

do
Problema

Monitoramento e
Avaliação

P. 5
Plano de
Comunicação e
Captação de
Recursos

Identificação do
Tema

P. 1
Produção de
dados e
informações

Estratégia
de
Advocacy

P. 4

P. 2
Definição
Plano de Trabalho

• As ações de advocacy precisam incidir sobre os(as) tomadores(as) de decisão.
• Advocacy inclui a elaboração de campanhas de comunicação de duração
limitada, baseadas em um só tema.

de

P. 3
Identificação
de Aliados(as),
Adversários(as) e
Não Mobilizados(as)

Meta e Objetivos
Identificação
de
Tomadores(as) de
Decisão
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• As atividades de advocacy podem ser
realizadas em nível nacional, regional
ou local.

PARA TER SUCESSO, PRECISAMOS SER FORTES
Precisamos construir credibilidade. Isto significa fazer com que outras pessoas, tanto gestores
de políticas como a comunidade afetada pela demanda em questão, confiem e valorizem o
que temos a dizer. Para isso, é imprescindível fortalecer a organização e a legitimidade do
grupo impulsor da ação de advocacy.
Sobretudo, é indispensável compreender que todos os participantes requerem capacitação e
qualificação de suas ações. além de suas contribuições particulares para as estratégias. Nesse
sentido, a formação pessoal, a capacitação sistemática, a leitura e o debate coletivo sobre os
temas de que tratamos e nos quais queremos influir devem se transformar em práticas cotidianas de todos os envolvidos numa ação de advocacy.
Uma estratégia de advocacy requer pessoal com habilidades em:
- pesquisa e planejamento estratégico;
- produção, análise e uso apropriado de dados;
- análise e definição de causas, problemas e objetivos;
- formação de redes de apoio; e
- desenho de estratégias de comunicação:
• construção de argumentos sólidos;
• estruturação de mensagens;
• análise e seleção de mídia e ferramentas de comunicação;
• desenvolvimento de materiais de comunicação;
• discurso adequado para diferentes cenários:
• uso efetivo dos meios de comunicação.
O planejamento de uma estratégia de advocacy deve reconhecer também:
• informações incompletas / incorretas
• valores
• ideologias
• conflitos
O não reconhecimento dessas informações pode acarretar sérios problemas na implantação
de uma ação de advocacy, principalmente em relação aos eventuais adversários.
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PARTE II
ADVOCACY NA
PRÁTICA NO
EXECUTIVO
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INCIDINDO SOBRE O EXECUTIVO
Contexto geral
Nos últimos anos, observamos avanços consideráveis
no Executivo Federal, no que diz respeito a políticas
públicas voltadas para a população LGBT. Os exemplos mais notáveis são o Programa Brasil Sem Homofobia (2004), a Conferência Nacional LGBT (2008) e o
Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT (2009). Ainda há um caminho
muito longo a percorrer para que todas as ações do
Plano sejam implementadas, mas um grande passo
inicial já foi dado.
Além do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e
Direitos Humanos de LGBT, há outros planos importantes para esta população:
• Plano Nacional de Saúde Integral de LGBT
• Plano Nacional de Políticas para as Mulheres
• Plano Nacional de Enfrentamento da Epidemia
da Aids e das DST entre Gays, HSH e Travestis
• Plano Integrado de Enfrentamento da Feminização da Epidemia de Aids e outras DST
Todos estes planos podem ser acessados em: www.
abglt.org.br, no item Planos Governamentais, e podem ser de interesse enquanto subsídio para a formulação de políticas públicas voltadas para LGBT
nos estados e municípios.
Pode-se dizer que 2008 foi o marco da consolidação
do processo de estabelecimento de políticas públicas
para LGBT no Brasil, não somente no âmbito federal, como também em todos os estados e em mais de
cem municípios. As Conferências LGBT de 2008 representaram a oportunidade para o movimento social
discutir e estabelecer com o governo propostas de
políticas públicas para LGBT em todos os níveis.
Esta é uma abertura que pode e deve ser aproveitada
para realizar ações de advocacy que visem à garantia
da saúde integral e da cidadania plena da população
LGBT.
Uma boa porta de acesso aos gestores públicos do

executivo são as Coordenadorias LGBT que começaram a ser criadas em estados e municípios em meados da década de 2000, em resposta a pressões do
movimento social em todo o Brasil. A princípio, elas
constituem-se em grandes aliadas na luta pela garantia dos nossos direitos e não podem ser esquecidas na definição das estratégias de advocacy junto
ao Executivo
Mesmo nos estados que ainda não têm Coordenadorias, todos realizaram Conferências LGBT em 2008 e
todas estas aprovaram propostas de políticas para
LGBT. Em muitos casos, já foram também propostos
programas estaduais de promoção dos direitos humanos e cidadania de LGBT, e alguns estados e municípios já estão implementando estes programas. É
essencial que o movimento LGBT exerça o controle
social e acompanhe as decisões das primeiras e das
futuras Conferências LGBT de modo a garantir sua
efetiva implementação em todo o Executivo.

“A união faz a força”
Embora uma organização atuando sozinha possa conseguir avanços em termos de políticas públicas, como
vimos na Parte I deste Guia, uma ação de advocacy
geralmente requer a atuação conjunta de várias organizações parceiras. Neste sentido, se há outros grupos
LGBT em seu estado ou município, é importante procurar atuar em conjunto ao apresentar demandas ao
governo e ao exercer o controle social. Um mecanismo
que tem se demonstrado efetivo neste sentido são os
Fóruns LGBT. Além disso, no que diz respeito ao enfrentamento da Aids, os Fóruns de ONG/Aids, ou seus
equivalentes, são espaços essenciais de participação.
É importante considerar a possibilidade de parcerias
com outros movimentos sociais que também atuam
em prol dos direitos humanos e da promoção da democracia, sempre que possível e apropriado. Eles podem ser aliados importantes na aprovação de propostas de políticas públicas em algumas instâncias locais
de tomada de decisão, como as Conferências Municipais e Estaduais de Saúde, por exemplo.
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O Controle Social, os Planos de Enfrentamento e os Planos de Ações e Metas

determinado pela Portaria e suas modificações subsequentes.

A legislação do Sistema Único de Saúde (SUS) prevê
a participação da sociedade civil na formulação e no
monitoramento de políticas públicas de saúde, através dos Conselhos de Saúde. É o chamado “controle
social”. 7

Para viabilizar a implementação da Política, os estados e municípios elaboram anualmente Planos de
Ações e Metas (PAM) para as diversas áreas de enfrentamento das DST e do HIV/Aids. 10% dos recursos
dos planos estaduais, e de alguns municípios, são
destinados a projetos de organizações da sociedade
civil, selecionados por meio de editais.

A maioria dos Conselhos Municipais e Estaduais de
Saúde tem comissões temáticas, que são espaços
abertos para a discussão de temas específicos de
saúde, como, por exemplo, as Comissões Municipais
e Estaduais de DST e Aids, ou equivalentes, compostas por representantes dos usuários do sistema, prestadores de serviços, trabalhadores e gestores públicos de saúde. As comissões são uma oportunidade
para os usuários dos serviços de saúde apontarem
eventuais dificuldades e demandas, justamente com
os prestadores dos serviços e com quem toma as decisões no SUS. É importante garantir a participação
de organizações LGBT nestes espaços.

Os Planos de Ações e Metas das Coordenações de DST
e Aids devem ser aprovados pelos conselhos municipais ou estaduais de saúde. São nestes espaços, portanto, que os debates e negociações são travados, de
forma que reflitam não somente as prioridades dos
gestores, como também as necessidades das diversas
populações usuárias dos serviços de saúde. Assim, é
de suma importância acompanhar de perto este processo e participar efetivamente da construção e da
aprovação dos Planos de Ações e Metas, de forma a
assegurar que os recursos destinados para ações com
gays, HSH e travestis estejam coerentes com os dados epidemiológicos, e que as ações sejam apropriadas para o efetivo enfrentamento da epidemia nestas
populações, nas áreas de prevenção e diagnóstico,
atenção, tratamento e apoio, em cumprimento das
diretrizes do Plano Nacional de Enfrentamento da
Epidemia da Aids e das DST entre Gays, HSH e Travestis.

Para que os Planos de Enfrentamento da Epidemia
da Aids e das DST entre Gays, HSH e Travestis sejam
efetivamente implantados nos estados e municípios,
é fundamental a participação das organizações LGBT.
Os Conselhos e comissões são os espaços legítimos e
adequados de controle social.
A Portaria do Ministério da Saúde nº 2.313/GM, de 19
de dezembro de 2002, instituiu a Política de Incentivo aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios,
no que diz respeito ao repasse de recursos federais
para aplicação em respostas à Aids e às doenças sexualmente transmissíveis, como parte da política nacional da descentralização da gestão dos serviços de
saúde do governo federal. Os estados e municípios
passaram por um processo de qualificação para poderem ser beneficiados pela Política de Inventivo, de
modo que todos os estados e 456 municípios fazem
parte da iniciativa, correspondendo a uma abrangência de 62% da população nacional e 89% dos casos
de Aids registrados no país. Por sua vez, os estados e
os municípios entram com contrapartida, conforme

7

Depois de aprovados os Planos de Ações e Metas, é
de igual importância acompanhar a execução dos
mesmos, o que pode ser feito pelo portal do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério
da Saúde: www.aids.gov.br, no link da Política de Incentivo, e também através da participação nas Comissões de DST e Aids.

Plano de Enfrentamento da Epidemia da
Aids e das DST entre Gays, HSH e Travestis
O Plano Nacional de Enfrentamento da Epidemia
da Aids e das DST entre Gays, HSH e Travestis (Pla-

O Controle Social no SUS está garantido pela Constituição Federal de 1988, pela lei nº 8080/90 e principalmente pela lei nº 8142/90.
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no de Enfrentamento) foi elaborado em 2007, diante
da necessidade de fortalecer a resposta à epidemia
entre estas populações em todo o país. Antes de ser
publicado, o plano foi disponibilizado para consulta
pública e contou com contribuições de diversos setores da sociedade civil. Visando garantir sua implementação nos três níveis do governo, o plano foi pactuado com a Comissão Intergestores Tripartite (que
tem representantes da área da saúde dos governos
federal, estaduais e municipais) , e também com o
Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
(CONASS), o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) e o Conselho Nacional
de Saúde.
A metodologia que vem sendo utilizada para a implementação do Plano Nacional de Enfrentamento
da Epidemia da Aids e das DST entre Gays, HSH e
Travestis (Plano de Enfrentamento) começou com a
realização de reuniões macrorregionais, seguidas de
atividades específicas em cada estado para a adequação do Plano Nacional às realidades locais, através
da construção de planos estaduais. Posteriormente,
a idéia é incentivar a construção dos planos municipais. Além dos gestores da saúde pública, participaram deste processo representantes da sociedade civil
e de outros setores relevantes do governo, como a
educação, segurança pública, direitos humanos, cultura, etc.

Coordenações de DST e Aids, ou equivalentes.
Caso as demandas em relação à implementação do
Plano de Enfrentamento não sejam levadas a sério
neste nível de tomada de decisão e o diálogo se demonstre infrutífero, as ações de advocacy devem se
dirigir a instâncias superiores.
Ressaltamos mais uma vez que advocacy envolve
diálogo, e não confronto, e isto deve ser levado em
consideração sempre que se negocie com tomadores
de decisão.
Os tomadores de decisão neste caso são
os(as) Secretaríos(as) de Saúde, Prefeitos(as) e
Governadores(as). Para ter acesso a eles e incidir efetivamente, é fundamental planejar todos os detalhes
da ação, por meio da construção do plano de advocacy. É contraproducente chegar despreparado para
uma audiência com uma autoridade e sem um plano
que oriente os encaminhamentos posteriores.
Alguns documentos e argumentos orientadores dos
encontros com gestores públicos de saúde
• Tenha sempre uma cópia do Plano de Enfrentamento (nacional e estadual);
• Destaque a importância do Plano como parte
da política nacional de resposta à epidemia da
Aids;
• Destaque suas pactuações: Comissão Intergestores Tripartite, Conselho Nacional de Secretários
Estaduais de Saúde (CONASS), Conselho Nacional
de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS)
e Conselho Nacional de Saúde;
• Destaque os Planos estiveram abertos para
consulta pública;
• Destaque a participação da sociedade civil e
dos gestores locais na sua elaboração;
• Saliente a importância da adesão das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde à implantação dos Planos.

Em todos os estados este processo já foi concluído
e cabe agora à sociedade civil efetivar ações de controle social e acompanhar a implantação dos planos
localmente. Também é essencial articular nos municípios que têm Planos de Ações e Metas para que
também desenvolvam seus próprios Planos de Enfrentamento.

O que fazer se as demandas não forem
atendidas?
Até o momento, em termos dos Planos de Ações e Metas e dos Planos de Enfrentamento, descrevemos um
cenário positivo em que seja possível avançar com a
implementação do Plano de Enfrentamento no nível
estadual ou municipal utilizando-se da participação
em espaços de controle social, formando parcerias e
dialogando com os gestores imediatos, que são as

É importante também levar informações concretas,
como os dados epidemiológicos e os relatórios de execução do Plano Municipal ou Estadual de Ações e Metas, para poder comprovar a importância dessas ações
e como a epidemia está afetando a comunidade de
gays, HSH e travestis. Uma comparação entre os da-
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dos epidemiológicos e o montante de recursos investido para responder a esta situação é sempre útil.8

O contexto atual, de modo geral, está favorável à realização de ações de advocacy em outras áreas além
da saúde, que também dizem respeito à cidadania
e aos direitos humanos da população LGBT, como a
educação, a segurança pública, o trabalho e emprego.
Muitas destas áreas da administração pública têm
mecanismos próprios de participação da sociedade
civil, como os conselhos e as conferências específicas. É importante se buscar garantir a representação
da população LGBT em todos esses espaços para que
suas demandas sejam atendidas em todas as áreas.

Pensando mais amplamente
Uma das estratégias adotadas pelo governo brasileiro
no enfrentamento da epidemia da AIDS é o reconhecimento da conexão entre o grau de vulnerabilidade
de algumas populações e a violação de seus direitos.
Reconhece-se que a promoção dos direitos humanos
dessas populações contribui para diminuir sua vulnerabilidade face ao HIV/Aids e às outras DST.

Por Quem Os Sinos Dobram
Raul Seixas
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho
Cê sabe que a gente precisa entrar em contato
Com toda essa força contida e que vive guardada
O eco de suas palavras não repercutem em nada
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro
Evita o aperto de mão de um possível aliado, é...
Convence as paredes do quarto, e dorme tranquilo
Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz
Coragem, coragem, eu sei que você pode mais
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro
Evita o aperto de mão de um possível aliado
Convence as paredes do quarto, e dorme tranquilo
Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz
Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.

Estas informações estão disponíveis no portal do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde: www.aids.gov.
br, no link Área Técnica (para os dados epidemiológicos) e no link Política de Incentivo (para o monitoramento do PAM).

8
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PARTE III
ADVOCACY NA
PRÁTICA NO
LEGISLATIVO
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FORTALECENDO A ATUAÇÃO NO LEGISLATIVO
Além de articular parcerias e alianças com diversos
atores sociais sensibilizados com a causa, o sucesso
de uma ação de advocacy no Legislativo é facilitado
quando existe um grupo coeso e organizado de parlamentares afinados com a nossa causa. Surgem,
assim, as Frentes Parlamentares. No nosso caso
específico, duas frentes se destacam e devem fazer
parte de nossos objetivos: as Frentes Parlamentares
em HIV e Aids e as Frentes Parlamentares pela Cidadania LGBT, de modo a contemplar tanto as questões
relacionadas à epidemia da Aids que afetam nossa
comunidade, como a promoção da nossa cidadania
de forma a reduzir os fatores que contribuem para a
nossa vulnerabilidade.

• Contribuir para formação de opinião pública e intervir a respeito de determinados temas de interesse
da sociedade civil organizada, a partir de pronunciamentos em plenário, convocação de audiências
públicas e comissões parlamentares, bem como presença ativa em eventos e situações nas quais sua
participação for importante;
• Propor projetos de lei com base nas demandas das
populações e questões específicas contempladas pela
Frente, e articulação sua tramitação e aprovação.

Por que formar uma Frente Parlamentar?
• Para acompanhar e fiscalizar as políticas governamentais;

Frentes Parlamentares
Uma Frente Parlamentar é um grupo vereadores(as),
deputados(as) estaduais e federais, ou senadores(a)
que têm sua atuação unificada em função de interesses comuns, independentemente do partido político
a que pertençam.

• Verificar (in loco) o desenvolvimento de programas e
projetos direcionados a uma população específica;
• Acompanhar junto ao governo a criação e execução
de políticas que atendam uma demanda específica;
• Para facilitar a apresentação de proposições (ex.:
projetos de lei) visando a defender e promover uma
causa;

Qual é o papel de uma Frente Parlamentar?
• Propor uma ação permanente e articulada entre o
Parlamento e a sociedade civil;

• Para reforçar com sua presença situações importantes que demandem apoio ao movimento, como
por exemplo, o aumento do investimento governamental na prevenção com gays e outros HSH, a investigação de crimes de assassinato de LGBT, manifestações, eventos ou debates públicos sobre o tema
de interesse da comunidade em questão.

• Garantir recursos no Orçamento para programas e
ações capazes de promover mudanças;
• Diagnosticar problemas e propor emendas;
• Promover debates com os representantes de vários
Ministérios ou Secretarias sobre ações e orçamentos;

Como organizar uma Frente Parlamentar na sua
cidade ou no seu estado?

• Buscar desenvolver nos parlamentares uma sensibilização, bem como proporcionar informações relevantes sobre a causa em questão;

Discuta junto com seu grupo / associação e organizações parceiras para identificar qual é o/a parlamentar que mais apoia a causa em questão e para definir
claramente sua demanda e estratégia.

• Construir e consolidar uma agenda que garanta a
inclusão de populações específicas no Parlamento,
seja no nível municipal, estadual ou nacional;
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Agende uma reunião com ele/ela tendo com pauta a
criação da Frente Parlamentar com temática específica (HIV/Aids e/ou Cidadania LGBT).
Nessa reunião, discuta qual será a estratégia de adesão dos integrantes da Frente. É recomendável que a
frente seja formada inicialmente por no mínimo três
parlamentares.
Construa um documento com os princípios que nortearão sua atuação. Através de um consenso obtido
em reuniões entre parlamentares e a sociedade civil,
estes princípios constituirão uma Carta Compromisso, ou Carta de Princípios, conforme os modelos sugeridos abaixo.

“A Carta Compromisso é um instrumento construído
coletivamente por parlamentares e segmentos representativos da sociedade civil, no qual estão definidos
os princípios filosóficos, culturais e éticos que regem
essa articulação, além dos objetivos e metas que serão colocados em prática conjuntamente e das bases
para participação social”. 9

9

Fonte: Manual para formação e ação de Frente Parlamentares em defesa das crianças e dos adolescentes, 2006.
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CARTA DE PRINCÍPIOS

FRENTE PARLAMENTAR NACIONAL EM HIV/AIDS E OUTRAS DST
A Frente Parlamentar Nacional em HIV/Aids e outras DST

Aids nas escolas e estabelecimentos prisionais; o apoio

, tem caráter suprapartidário, busca integração entre o

aos programas de redução de danos; o acesso ao traba-

poder executivo e legislativo para solidificar a parceria

lho digno.

entre o movimento social organizado, Organizações
Não Governamentais (ONG), Órgãos governamentais e

-Buscar apoio do legislativo para inclusão das pessoas

o Parlamento, para aglutinação de forças necessárias

vivendo com HIV/Aids;

ao enfrentamento do HIV/Aids e outras DST, seja no que
diz respeito a prevenção, assistência e direitos humanos

-Chamar a atenção para a inclusão social das popula-

das pessoas vivendo com HIV/Aids.

ções mais vulneráveis: homossexuais; usuários de drogas; profissionais do sexo; mulheres em geral; pessoas

Tem como Missão a redução da incidência do HIV/Aids,

em situação de pobreza; moradores de rua; pessoas

da vulnerabilidade da população brasileira a esse agra-

com problemas mentais, etc.

vos, do estigma e discriminação, bem como, a inclusão
social e a melhora da qualidade de vida das pessoas vi-

-Ouvir a sociedade civil na proposição de leis que aju-

vendo com HIV/Aids, pautados pela ética pelo respeito a

dem a combater o estigma e o preconceito das pessoas

cidadania e aos direitos humanos e pelo compromisso

vivendo com o HIV/Aids e no fortalecimento dos direitos

em consonância com os princípios do SUS, contribuindo

humanos;

para a resposta brasileira à epidemia.
-Participação em ações que amplifiquem o controle soMETAS

cial sobre política de saúde pública, bem como, saúde
complementar;

-Avançar na garantia legal dos direitos humanos de todos os cidadãos em relação ao HIV/Aids e no avanço de

-Integração da agenda dos deputados federais com suas

praticas como educação preventiva, legislações traba-

bases eleitorais para a articulação e/ou fortalecimento

lhistas apropriadas nas três esferas de governo (Munici-

de frentes parlamentares regionais em HIV/Aids; realiza-

pal, Estadual e Federal);

ção de audiências públicas e eventos sobre controle da
epidemia; produção legislativa específica para controle

-Examinar os projetos de lei sobre Aids que tramitam na

da aplicação da lei em questões de direitos humanos e

câmara, bem como, propor ações necessárias para sua

Aids nos estados.

efetivação;
-Fortalecimento do Sistema Único de Saúde.
-Garantir a legalidade da segurança sanguínea para
transplantes e transfusões; para a incorporação do

-Respostas rápidas de assistência, prevenção, direitos

tema Aids à agenda da legislação trabalhista; para a

humanos, especialmente das pessoas vivendo com HIV/

presença de mensagens preventivas nos meios de co-

Aids e populações mais vulneráveis.

municação;
-Garantir o acesso universal e gratuito aos antirretrovi-Integrar ações entre poder executivo, legislativo e mo-

rais, o que inclui o apoio do parlamento no debate sobre

vimento social, visando fortalecer a resposta nacional

propriedade industrial de medicamentos.

à epidemia e a inclusão social das pessoas que vivem
com HIV/Aids;

-Ampliar o acesso aos preservativos e as estratégias de
redução de danos entre usuários de drogas injetáveis.

-Incluir na agenda legislativa temas prioritários ao
movimento de HIV/Aids: a propriedade industrial sobre

Chico D’Angelo

medicamentos para Aids; os programas de prevenção à

Deputado Federal (PT/RJ)
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CARTA DE PRINCÍPIOS

FRENTE PARLAMENTAR PELA CIDADANIA LGBT
A Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT, de caráter suprapartidário, tem como objetivo reunir todos os parlamentares comprometidos com os direitos humanos, com o combate à discriminação e ao
preconceito de todos os tipos. E que, independente
de suas crenças religiosas, reafirmam o caráter laico
e republicano do Estado brasileiro.

300 organizações LGBT no Brasil, em todos os estados, 220 das quais são afiliadas à Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - ABGLT.
Apesar do crescimento do Movimento LGBT, a homofobia e a violência contra pessoas LGBT continuam
tristemente fazendo parte de nosso cotidiano. São
assassinatos, agressões, constrangimentos, discriminações, perseguições de diversos tipos. Esta imensa
população continua marcada por rejeição e preconceito. A homofobia, a desconfiança, a desinformação
predominam e são mais fortes do que o respeito e a
aceitação da diversidade. A liberdade de orientação
sexual e identidade de gênero é uma conquista que
ainda não está garantida. E estamos ainda longe de
equiparamos nossos direitos aos já consagrados dos
Heterossexuais, basta vermos que não temos assegurados em nossa constituição o direito sucessório,
de herança, união civil e o direito a adequação dos
nomes em documentos civis para as pessoas Trans
que desejam fazê-lo.

A Frente apoia e articula a apresentação e aprovação
de proposições legislativas de interesse da comunidade LGBT, assim como trabalha para colaborar na
garantia de recursos para a execução do Programa
Brasil Sem Homofobia, atuando em parceria com a
Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais (ABGLT), através do Projeto
Aliadas.

CONSIDERAÇÕES
Nos últimos anos, os Direitos Humanos passaram
a fazer parte do debate político de diferentes setores da população. Eles passaram a conjugar-se não
apenas a partir de um conceito abstrato de humanidade, mas também baseados no reconhecimento da
diversidade, em razão, sobretudo, de questões como
gênero, raça, etnia, faixa etária, orientação sexual,
dentre tantas outras. Essa concepção mais palpável
e plural de sujeitos de direitos está na base da nova
linguagem dos direitos civis, que também incorpora
outras dimensões importantes, tais como a sexualidade, a reprodução, o meio ambiente e a luta contra
a violência doméstica.

Mas a despeito disso, ainda acreditamos que podemos dar uma grande contribuição a este nosso País
e, seguramente, o Congresso Nacional pode fazer
muito para reverter esta situação, quer seja apresentando e aprovando proposições que visem contornála, quer seja aprovando rubricas orçamentárias para
os programas ligados à luta contra discriminação,
bem como a efetivação de políticas públicas de caráter inclusivo e afirmativo.

HISTÓRICO

No tocante à população LGBT, é sabido que o Movimento em prol dos direitos humanos deste público
vem crescendo e se organizando de forma bastante
visível. Em 2008, a Parada LGBT de São Paulo, com
mais de 3 milhões de participantes, passou a ser a
maior do mundo. Durante 2008, houve pelo menos
178 eventos em comemoração ao Dia do Orgulho
Gay e ao Dia da Visibilidade Lésbica, entre Paradas e
outras manifestações culturais. Hoje há em torno de

A Frente foi formada em 2003, sob o nome “Frente
Parlamentar Mista pela Livre Expressão Sexual.” Ao
final da 52ª Legislatura em 2006, havia 96 parlamentares integrando a Frente. Em 2009, 248 parlamentares compõem a Frente.
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Organizando a Frente Parlamentar

É necessário que os parlamentares mantenham um
diálogo com a sociedade civil organizada, intensificando o contato com outros parlamentares, seja
pessoalmente ou fazendo uso da tribuna para expor
as ideias da formação da Frente Parlamentar, bem
como publicando periodicamente um informativo
sobre dos trabalhos da Frente.

Para a composição da Frente Parlamentar é fundamental que haja a adesão de representantes do
maior número possível de partidos políticos, assegurando dessa forma um processo democrático nas discussões, no acompanhamento das políticas públicas,
na alocação de recursos e na votação de propostas.
Antes mesmo do lançamento da Frente, pode-se pedir que os parlamentares interessados assinem a Ficha de Adesão (ver o modelo no Anexo 4 deste Guia),
que é um documento que confirma a concordância
do parlamentar com os princípios, objetivos e metas
estabelecidas na Carta de Princípios.

Da mesma forma, as organizações de sociedade civil
podem ajudar a manter o diálogo e a participação
dos parlamentares integrantes da Frente, convidando-os para eventos LGBT e outros de relevância para
o tema em seu estado / sua cidade. A Assembleia
Legislativa e a Câmara de Vereadores são ótimos lugares para realizar eventos que dão visibilidade às
questões relativas ao HIV/Aids e à cidadania LGBT.

Através de Sessão Especial ou Solene é hora de lançar
a Frente Parlamentar. Esta sessão deve ser amplamente divulgada, e todos(as) os(as) parlamentares
devem ser convidados(as), de preferência individualmente. Convites também devem ser feitos a pessoaschave das secretarias de governo, bem como outras
organizações consideradas importantes enquanto
aliadas da causa. Não esqueça de convidar a mídia.

Projetos de Lei
Uma forma de contribuir para a promoção de mudanças positivas em relação às pessoas vivendo com
HIV/Aids e a atitudes contrárias às lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais é através de legislações que os protejam contra a discriminação. Exemplos de projetos de lei encontram-se nos Anexos 1 e
2 deste Guia. 11

É importante que durante o evento, seja distribuído cópia da Carta de Princípios aos integrantes da
Frente e para os que não são integrantes também. O
fundamental é que esse momento tenha repercussão
política dentro e fora do legislativo, por essa razão é
necessária a participação de representantes governamentais e não governamentais.

Se a Frente Parlamentar em HIV/Aids ou pela Cidadania LGBT já foi criada em sua cidade ou em seu estado, envolva-a na definição do(a) parlamentar que
formulará e apresentará o projeto de lei.

Durante o lançamento da Frente é importante que a
Carta de Princípios seja lida, bem como os nomes de
todos(as) os(as) parlamentes que já assinaram a Ficha de Adesão. Este também é o momento de incentivar outros(as) parlamentares a comporem a Frente
e assinarem a Ficha de Adesão também.

Caso a Frente ainda não tenha sido criada, procure
um(a) parlamentar aliado(a) da causa para apresentar o projeto e negociar sua aprovação com outros(as)
parlamentares de forma a garantir um número de
votos suficientes a favor.

É fundamental que a Frente tenha uma coordenação
executiva e uma coordenação de bancada.

Mais uma vez ressaltamos a importância de se suprir de informações, dados e exemplos a assessoria
jurídica do parlamentar de forma a lhe proporcionar
um ponto de partida e demonstrar a real intenção e
importância do projeto. É fundamental reunir o máximo de cópias de leis desta natureza que já foram
aprovadas.12

“Instalada a Frente, os parlamentares que a integram deverão escolher um modelo de coordenação
individual ou colegiada; eleger seus componentes;
definir regras de funcionamento que estabelecerão
tempo de mandato, calendário de reuniões, formação da secretaria executiva, funções da coordenação
e os instrumentos necessários à socialização e à divulgação do trabalho realizado”. 10

Fonte: Manual para formação e ação de Frente Parlamentares em defesa das crianças e dos adolescentes, 2006.
Visite também: www.abglt.org.br , no menu Legislação.
12
Visite www.abglt.org.br , no menu Legislação.
10
11
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ORÇAMENTO PÚBLICO
Além de incidir positivamente sobre a legislação,
através da apresentação de projetos de lei, outra
ação de advocacy de grande importância para a promoção da saúde e da cidadania LGBT é a garantia de
recursos no orçamento público (no âmbito municipal, estadual e federal) para que os governos possam
efetivamente implementar políticas públicas afirmativas para a população LGBT.
Orçamento público13
O orçamento público é o instrumento para a realização das políticas públicas, propostas pelos Governos
Federal, Estaduais e Municipais. Não é possível construir escolas, pagar os profissionais de segurança
pública, disponibilizar merendas, sem recursos. Sendo assim, para efetivar ações voltadas à população
LGBT seja no combate à discriminação, preconceito
e violência ou para a promoção da cidadania dessa
população também é necessário ter recursos.

dem apresentar emendas a essas leis, podendo inserir demandas não encontradas na proposta inicial.
Há um prazo definido na Constituição que invariavelmente é ultrapassado para a apresentação da
proposta do executivo para o legislativo. Em geral,
estados e municípios também seguem estas datas14:
- Plano Plurianual (PPA) – 31 de agosto
- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – 30 de abril
- Lei Orçamentária Anual (LOA) – 31 de agosto

O PPA define as diretrizes e metas para quatro anos e vigora do segundo ano do governo
até o primeiro ano do próximo mandato.

Para a definição de quais são as políticas públicas a
serem realizadas, quais metas, quais resultados serão alcançados e qual será o recurso destinado, há
um percurso técnico definido. Isto é o que chamamos
de ciclo orçamentário. Este ciclo é divido em três etapas: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.
No âmbito federal, o poder executivo, coordenado
pela Secretaria de Planejamento e Investimentos
Estratégicos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SPI/MPOG), tem a prerrogativa de
elaboração das três peças orçamentárias: o Plano
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual.

A LOA é onde estarão definidas as despesas
e receitas anuais. É nessa lei que os recursos
são definidos.

A LDO fixa metas e prioridades para cada ano,
as despesas de capital, as orientações para
elaboração da Lei Orçamentária Anual, as al-

O processo é parecido nos estados e municípios, mudando apenas o órgão responsável. Para que essas
leis entrem em vigor é necessário que o legislativo
revise a proposta apresentada. Os parlamentares po-

13
14

terações na legislação tributária e a política de
aplicação das agências oficiais de fomento.

Adaptado de texto fornecido por Caio Varela, internacionalista e consultor para orçamento do Projeto Aliadas.
As datas de Estados e Municípios podem ser encontradas nas leis orgânicas
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A participação popular no processo orçamentário

avaliar as políticas existentes como também propor
a readequação de ações, quando necessário, e impulsionar a criação de novas políticas.

O movimento social pode participar da definição e
da discussão das políticas publicas, interferindo na
elaboração das leis orçamentárias com suas reivindicações e propostas. Em alguns estados e municípios
brasileiros existem experiências exitosas de participação da sociedade civil na definição das políticas
e do orçamento destinado para sua realização. O
exemplo dos orçamentos participativos tem trazido
resultados significativos.

O poder de articulação dos movimentos sociais é
crucial para a inserção de suas demandas, pois o
orçamento público é uma arena de disputa dos interesses da sociedade. A incidência política, ou advocacy, nesses espaços tem que ser vista com prioridade, pois, como já dito, há uma grande dificuldade,
para não dizer, impossibilidade de realizar qualquer
política pública sem haver debate, pressão política
e orçamento.

Quando falamos em participação popular no processo orçamentário é importante lembrar que podemos
atuar junto ao executivo que elabora a proposta, ao
legislativo que discute, modifica e aprova as leis orçamentárias e ainda trabalhar junto aos órgãos de
controle e fiscalização.

Finalmente, há outros mecanismos que o movimento pode acessar para o monitoramento e avaliação
das políticas públicas que são os Tribunais de Contas e o Ministério Público. O Tribunal de Contas da
União tem desenvolvido análises acerca de algumas
políticas sociais, e o Ministério Público pode fazer
apurações sobre a realização das políticas propostas.
Sendo assim, cabe às organizações construir uma
estratégia para utilizar esses importantes atores no
controle das políticas.

Como o processo de elaboração se inicia no executivo, é fundamental que o movimento busque ampliar
sua articulação com os gestores públicos para que
sejam inseridas as demandas da sociedade civil organizada. Ainda no executivo, o movimento pode influenciar para a realização de audiências públicas, a
criação de grupos de trabalho e abertura do processo
para consultas públicas.

Emendas Parlamentares

No legislativo, o movimento deve manter uma frente
ampla de atuação, pois através desse poder é possível construir estratégias para o aumento das ações
e recursos através das emendas individuais, de bancadas e de comissões. Além disso, o legislativo tem
papel fiscalizador na execução das ações do executivo, com o apoio das audiências públicas, seminários, reuniões com gestores no intuito de monitorar e

Os parlamentares podem apresentar emendas ao
projeto de lei orçamentária, de modo a propor a inclusão de recursos para demandas não encontradas
na proposta inicial. Cada parlamentar tem uma cota
fixa de recursos que podem ser destinados a esta finalidade, embora as propostas de emendas também
estejam sujeitas à aprovação da casa legislativa
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Considerações sobre emendas parlamentares

Julian Rodrigues - CORSA e Coordenador do Projeto Aliadas em São Paulo
Na grande maioria das Casas Legislativas, o orçamento é uma caixa-preta. Feito para encobrir os interesses
dominantes e feito de forma a não ser transparente
ou a não permitir que os movimentos sociais se organizem para intervir em sua dinâmica. E a importância
do orçamento pode ser resumida com a seguinte frase:
“diga-me onde coloca seu dinheiro que direi onde está
seu coração”.

rubricas, em diferentes secretarias, que tenham algum
nexo com nossa temática.
Depois, é preciso elaborar as emendas e negociar para que
sejam incluídas (algumas delas pelo menos) no parecer do
relator e aprovadas na Comissão de Orçamento e Plenário.
Uma vez aprovadas, ainda há a parte mais difícil. Garantir que sejam executadas (que escapem do contingenciamento15 convencional). E que, sejam bem executadas.
Monitoramento, “advocacy” no Executivo e controle social são coisinhas básicas para cumprir esse roteiro.

Propor emendas ao orçamento através de parlamentares pressupõe um mínimo de articulação anterior em
cada casa legislativa. Sem as Frentes Parlamentares
em HIV/Aids ou as Frentes pela Cidadania LGBT é muito
mais difícil. Propor através de processos de consulta ou
audiência pública pressupõe que haja esses processos,
obviamente, e que o movimento LGBT consiga se articular para intervir nele em cada cidade ou região.

Um dos principais desafios do movimento social na luta
pelo aprofundamento da democracia brasileira é garantir processos de orçamento participativo. E ocupar as
poucas brechas hoje existentes.
Para isso, é preciso nos instrumentalizarmos enquanto
movimento LGBT e incidir em todas as etapas do ciclo
orçamentário. E em todas as unidades federativas onde
estejamos representados e fortes.

A maioria das cidades e estados não possui planos, programas ou ações de políticas públicas pró-LGBT. Portanto, é preciso fazer uma verdadeira “pesquisa arqueológica” na proposta orçamentária para identificar ações e

Passos para apresentação de uma emenda
1. Articulem com a assessoria de orçamento do/da seu/sua parlamentar aliado/a a possibilidade de apresentar
emenda individual para sua organização. Para facilitar este processo apresente ao mandato uma minuta contendo
o objetivo e a justificativa do projeto;
2. Verifiquem no seu estatuto social quais são as áreas de atuação de sua organização, é baseado nelas que sua
emenda deve ser apresentada. É possível apresentar projetos de emendas para serem alocadas a várias secretarias
do governo (ex. saúde, educação...).
3. Caso sua emenda for apresentada e o orçamento for liberado:
3.1 Sua organização deverá apresentar na secretaria pretendida o projeto social com toda documentação exigida e
o ofício de encaminhamento assinado pelo/a parlamentar contendo a funcional programática “espelho da emenda”
fornecida pela assessoria do/da parlamentar.
3.2 A maioria das secretarias possui uma Assessoria Parlamentar. Essas assessorias são responsáveis pelo acompanhamento dos projetos de emenda parlamentar no seu ministério. Caso sua organização seja contemplada com
emenda, as equipes das assessorias legislativas repassam orientações técnicas sobre a elaboração dos projetos.
3.3 Sua organização deve ficar atenta aos prazos de apresentação de projetos de emenda. Os prazos variam conforme o ano.
3.4 Mantenha a assessoria do mandato que destinou a emenda informada sobre a execução do projeto. Convide
seu/sua parlamentar para os eventos relativos ao projeto. E principalmente apresente ao término os resultados e a
prestação de contas entregue à secretaria financiadora.

Contingenciamento: Procedimento empregado pela Administração Pública para assegurar o equilíbrio orçamentário, ou seja, assegurar o equilíbrio entre a execução das despesas e a disponibilidade efetiva de recursos. Isto significa que o recurso previsto através da
emenda pode não ser liberado.
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PARTE IV

PREVENÇÃO DO
HIV E AIDS
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Prevenção do HIV e Aids – interação com
a comunidade16
Primeira Parte – Fundamentos da Intervenção Focalizada

1. Prevenção do HIV/Aids na População Gay
e HSH

Nesta primeira parte, abordaremos conceitos básicos
que servirão de fundamento para o desenho e desenvolvimento de intervenções voltadas à prevenção da
infecção pelo HIV.

1.1 Risco e vulnerabilidade

Intervir não é simplesmente levar a cabo ações para
obter mudanças em meu ambiente que sejam favoráveis para minha comunidade. Cada ação deve ter
seu fundamento em teorias e conceitos científicos,
ou seja, uma boa intervenção deve estar cientificamente fundamentada.
Basear nossas ações em teorias ou conceitos aportados pela ciência apresenta algumas vantagens imediatas:
• Aumenta a eficácia e eficiência das ações ao sustentá-las em conceitos ou dados cientificamente provados e tomados como referência;
• Nos distancia do “voluntarismo” para organizar e
dar coerência e sustento à nossa intervenção;
• Se estão cientificamente sustentadas, são menos
discutíveis;
• Dá seriedade à intervenção e valoriza-a diante da
comunidade e doutros organismos (entre eles, organismos que possam apoiar nossa intervenção financeiramente).
Para fazer uma intervenção é preciso fazê-la bem
pensada, explicada e fundamentada

O que é risco ?
É a probabilidade que indivíduos ou grupo de pessoas têm de adquirirem alguma doença. É um conceito
muito útil na epidemiologia, pois permite a quantificação das chances de adoecimento desses indivíduos
ou grupos e, assim, a elaboração de ações ou intervenções que reduzam essas chances. No caso do HIV,
por exemplo, podemos dizer que todas as pessoas
que compartilham seringas quando usam drogas injetáveis ou que têm relações sexuais sem camisinha
correm o risco de se infectar pelo HIV.
Apesar da grande importância deste conceito para
compreendermos a epidemia de aids e muitas outras
doenças, é preciso levar em consideração que vivemos em uma sociedade dinâmica e complexa e que,
por isso mesmo, nem todos dispõem das mesmas
possibilidades e condições de se proteger de todos
os riscos de adoecimento que existem. Muitas vezes,
as pessoas vivem situações de risco que independem
de sua vontade. É para nos ajudar na compreensão
dessas situações que utilizamos a noção de vulnerabilidade.
O que é vulnerabilidade ?
É a interação de fatores individuais e coletivos que
fazem com que diferentes pessoas e grupos estejam
mais ou menos suscetíveis a infecções e adoecimentos, uma vez que dispõem de maiores ou menores
possibilidades de se proteger ou se prevenir. Significa
dizer, então, que todas as pessoas estão suscetíveis
a adquirir doenças ou a sofrer danos no dia a dia de

Elaborado por Cecilia Simonetti, consultora. Adaptado do Manual de Intervenções Focalizadas da Associação para a Saúde Integral e
Cidadania da América Latina e do Caribe e International HIV/AIDS Alliance.

15

48

suas vidas, mas algumas têm maiores condições de
evitá-las porque dispõem de mais recursos (informações, emprego, renda, escolaridade) do que outras.

heterossexuais e homossexuais deixando estes últimos em desvantagem, etc. - que faz com que pessoas
tenham mais ou menos chances de modificar seus
comportamentos e seus contextos de vida.

Quando atuamos na perspectiva da vulnerabilidade
estamos não apenas identificando
as situações em que as pessoas correm maior ou menor risco de se expor às DST, ao HIV,
mas sim, procurando compreender os diferentes
contextos de vida e contribuir para que cada pessoa
perceba as chances que têm de se infectar ou de se
proteger.

Vulnerabilidade Programática: diz respeito ao
compromisso dos governos e das instituições da sociedade civil em desenvolver de ações voltadas para
a promoção, prevenção e a recuperação da saúde
das populações, mobilizando os recursos necessários e articulando essas ações. Quanto maior for esse
comprometimento, maiores serão as chances das
pessoas terem acesso aos recursos de que necessitam para se protegerem ou se tratarem – no caso do
HIV, informações, preservativos, seringas, testagem,
aconselhamento, medicamentos, entre outros. A ausência de programas ou ações preventivas dirigidas à
população gay, trans e HSH; serviços de difícil acesso
pelo seu custo ou por sua localização; serviços de difícil acesso para gays, trans e HSH, podem ampliar a
vulnerabilidade destas pessoas.

Para melhor compreender os diferentes contextos
de vulnerabilidade existentes, podemos analisá-la a
partir de 3 dimensões e seus respectivos fatores: individual, social e programática.
Vulnerabilidade Individual: Refere-se aos conhecimentos e comportamentos de cada pessoa e que as
deixam mais ou menos expostas aos riscos de infecção
pelo HIV. Estão vinculadas às práticas e aos estilos de
vida. Alguns fatores relacionados a essa dimensão da
vulnerabilidade são: múltiplos parceiros sexuais; relações sexuais sem proteção, especialmente anais e
receptoras; não dispor dos conhecimentos e atitudes
necessárias para proteger-se, baixa autoestima, falta de acesso a informações e a atividades educativas
sobre as formas de transmissão e prevenção das DST/
HIV; pouca motivação ou sensibilização pessoal para
avaliar e compreender os riscos de infecção a que estão expostas; pouca habilidade para adotar medidas
preventivas, incluindo hábitos de vida mais seguros.
É importante destacar, entretanto, que esses comportamentos não devem ser entendidos como resultado apenas da vontade e da livre escolha de cada
um, mas sim na sua relação com o contexto em que
vivem as pessoas e as condições que elas têm de modificar tais contextos.

Um grupo é vulnerável quando é mais propenso a
adquirir uma doença
Todos estes fatores (e outros) podem conjugar-se e
interagir de maneira diversa para fazer com que certos grupos, como os gays, bissexuais, trans e HSH, sejam mais vulneráveis que outros grupos sociais para
adquirir o HIV.

1.2 Contextos de vulnerabilidade ao HIV/Aids
Todo problema de saúde tem uma origem que o produz ou permite que apareça em uma população determinada. Até um tempo atrás se buscava a “causa”
de uma doença unicamente nos vírus, bactérias ou
lesões físicas. Depois, observou-se que são muitos os
fatores que podem influir no aparecimento de um
problema de saúde em uma população.

Vulnerabilidade Social: refere-se às formas de organização de cada sociedade - suas crenças, seus hábitos, seus costumes, a distribuição do poder entre os
grupos. A homofobia e condenação social a pessoas
com orientação sexual diversa à da maioria, discriminação e estigmatização contra as pessoas que
vivem com o HIV, mitos e crenças sociais negativas
com respeito ao uso de preservativos, existência de
leis ou normas que outorgam direitos diferenciais a

O processo saúde-doença está determinado de
forma múltipla, porque nunca há uma só “causa”
ou fator que o produza. Os múltiplos determinantes da saúde e da doença sempre são diversos e
incluem fatores biológicos, sociais, psicológicos,
econômicos, políticos, culturais, e outros.
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Pesquisas têm demonstrado que as vulnerabilidades
ao HIV relacionada à desigualdade de gênero e ao
sexismo também estão presentes quase universalmente em relações entre parceiros do mesmo sexo.
Os estudos também sugerem que os homens que
fazem sexo com homens estão presentes em todas
as sociedades e que opressões múltiplas – incluindose a pobreza, o racismo, a desigualdade de gênero e
a homofobia – interagem de forma sistemática, fazendo com que tais homens fiquem em situação de
acentuada vulnerabilidade à infecção pelo HIV.
Todavia, a ênfase na pauperização e feminização
pode sugerir, por exemplo, que o HIV/Aids foi de algum modo resolvido entre os HSH. Isso pode mascarar o fato concreto de a epidemia continuar em
curso neste segmento populacional, como em outros, tendo sido simplesmente rearticulada de modo
a afetar, de preferência, os mais empobrecidos dentre
os HSH ou, neste grupo, aqueles excluídos do mercado de trabalho, ao invés de todos os HSH. Enquanto
homens brancos de classe média que se identificam
como gays talvez estejam, de fato, deparando-se
com situação de vulnerabilidade à Aids menor que
no passado, o mesmo provavelmente não é verdade
para a/o travesti jovem, negra/o, da periferia suburbana.

e a desintegração social produzida pelo crime organizado e o tráfico de drogas.
Ao vasto conjunto de desigualdades sociais e econômicas encontrado hoje no Brasil, devem-se agregar
fatores igualmente agravantes, tais como a baixa
incorporação dos valores da cidadania, a falta quase
absoluta de mecanismos de proteção social, assim
como as barreiras para o acesso universal aos serviços públicos de saúde.
É preciso desenvolver intervenções focalizadas nas
situações de maior vulnerabilidade e suporte social
para as pessoas excluídas, muitas vezes por fatores
múltiplos como, por exemplo, gays, travestis e outros
HSH pobres ou marginalizados por diversos fatores e
por meio de diversos eixos de opressão.

Situações que aumentam a vulnerabilidade: certas práticas sexuais sem proteção (o sexo anal
tem mais risco que o oral), as relações de poder no
par, acesso à informação sobre como proteger-se,
múltiplos parceiros ocasionais, etc. Por exemplo, a
presença do vírus aliada à falta de conhecimento e
à realização de práticas sexuais sem proteção potencializa os riscos e multiplica as possibilidades
de que a infecção finalmente ocorra. Porém, ainda
que seu parceiro eventual viva com o vírus, se você
conhece os métodos para proteger-se e fazer sexo
mais seguro, você pode negociar com ele o uso da
camisinha para que a infecção não ocorra.

A relação entre pobreza e vulnerabilidade ao HIV
sugere que os fatores político-econômicos que impulsionam a epidemia de HIV/AIDS estão também
intimamente ligados à organização social de estruturas de gênero e sexualidade que acentuam
as vulnerabilidades à infecção pelo HIV.
O Brasil pode ser visto como uma complexa síntese em que estão presentes quase todos os diferentes
fatores socioeconômicos identificados como estruturantes da vulnerabilidade relacionada à Aids. Formas
variadas de desigualdade e opressão, conjuntamente com uma variada gama de fatores estruturais e
ambientais, combinam- se no território nacional do
Brasil para produzir e reproduzir forças sociais identificadas como motores da epidemia: os movimentos
migratórios; a falta de poder das pessoas sujeitas
simultaneamente à opressão econômica e à opressão de gênero, tanto nas grandes cidades quanto nas
áreas rurais do país; a violência e a discriminação sexual; o encolhimento do mercado formal de trabalho

A noção de contextos de vulnerabilidade permite compreender que a vulnerabilidade dos grupos inclui:
• Vulnerabilidade social: um grupo poderia estar,
por alguma razão ou característica própria, marginalizado e excluído socialmente podendo não ter acesso aos serviços de saúde e à informação necessária
para proteger-se do HIV;
• Vulnerabilidade econômica: um grupo poderia
não ter acesso aos serviços ou à informação por limitações econômicas;
• Vulnerabilidade política: um grupo poderia ser
incapaz de ter representação ou participação no desenho das políticas e na tomada de decisões com respeito às ações preventivas contra o HIV/Aids. Desta
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Ao abordar qualquer problemática de saúde devemos prestar especial atenção aos comportamentos
ou estilos de vida associados a esta e aos ambientes
em que estes comportamentos se desenvolvem.

maneira, suas necessidades poderiam não ser tomadas em conta.
Dentro das populações consideradas vulneráveis
frente ao HIV/Aids, existem algumas cujo grau de
exposição à infecção é maior que o resto por conta
das condições em que vivem.

É difícil separar os comportamentos ou hábitos dos
ambientes em que se produzem. Nossos hábitos não
surgem do nada; são em sua maior parte aprendidos. Muitos se incorporam na infância observando e
imitando nossos familiares. Outros se aprendem em
diferentes contextos, de diversidade de pessoas: na
escola ao imitar nossos colegas, no bairro por pressão de nossos pares ou amigos, etc. Os ambientes
pelos quais atravessamos favorecem a incorporação
de certos hábitos ao mesmo tempo em que inibem e
impedem que aprendamos outros.

Os contextos de vulnerabilidade relacionam-se à interação de fatores sociais que nos fazem mais propensos a adquirir uma doença. As populações com
uma vulnerabilidade particularmente maior (como
os LGBT) são chamadas “mais expostas”.
Como você já deve ter notado, de todos os fatores
associados à infecção pelo HIV que listamos até agora, o único de origem biológica é o vírus. Os demais
fatores dados como exemplos pertencem a dimensões psicológicas, sociais, econômicas, políticas e
culturais. Em oposição às primeiras concepções de
saúde e de doença centradas totalmente nas causas
biológicas, as novas concepções reconhecem o maior
peso dos fatores socioculturais na produção da saúde e das doenças.

O ambiente/contexto social é um importante determinante de nossa saúde ou de nossas possibilidades
de adoecer e qualquer intervenção deveria ter isto em
conta. Por exemplo, se vivo em um grupo ou comunidade na qual ser homossexual é mal visto e é condenado, é possível que eu viva com a sensação de “estar
fazendo algo ruim” ou de “ser um pecador ou uma
má pessoa”. Esta condenação social faz com que seja
mais provável que realize práticas sexuais de maneira clandestina e oculta aumentando os riscos.

Os determinantes de qualquer problemática sanitária podem ser agrupados em quatro grandes grupos:
• Biologia Humana: engloba os processos de maduração e envelhecimento e a genética. Exemplo: a
mucosa anal é mais frágil e extensa que a do pênis e
é por isso que, na penetração, o ato de receber torna
a pessoa mais vulnerável do que o de penetrar;
• Estilos de Vida: inclui os hábitos e práticas cotidianas. Exemplo: sexo anal ou parceiros múltiplos sem
proteção;
• Meio Ambiente: se refere de maneira amplia ao
ambiente que nos rodeia e no qual desenvolvemos
nossas atividades cotidianas incluindo não só os
aspectos físico-químico-biológicos, mas também os
psico-sócio-culturais e político-econômicos. Exemplo: a homofobia e a discriminação por orientação
sexual, a estigmatização das pessoas que vivem com
HIV.
• Serviços de Saúde: abarcam todos os serviços para
a atenção à doença e manutenção da saúde, sua
acessibilidade, disponibilidade e qualidade.
Exemplo: acessibilidade difícil a preservativos, ausência de campanhas informativas por parte dos serviços
sanitários, serviços de difícil acesso para gays e HSH.

Não se pode mudar o comportamento de uma pessoa dizendo-lhe simplesmente que mude. É preciso agir no seu ambiente.
Pensar os determinantes sociais de um problema sanitário obriga a passar do individual ao social. Conseguir que um indivíduo modifique uma prática de
risco é inútil se o contexto desse indivíduo, que favorece e reforça esse comportamento, continua igual. É
preciso agir sobre os determinantes que fazem com
que as pessoas se exponham a riscos. Necessitamos
trabalhar com populações para modificar o ambiente em que vivem. Aumentar a autoestima dos jovens
gays um por um seria inútil se o contexto social em
que vivem segue sendo homofóbico e discriminatório. É mais razoável agir no comunitário para promover uma redução da homofobia social, que é determinante de práticas de risco.
É preciso ter em conta o contexto social e cultural do
problema – os contextos de vulnerabilidade - para
conhecer os fatores sociais que estão atuando.
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Atividade 1
Identificando fatores associados ao HIV/Aids
O primeiro passo para compreender um problema de saúde é conhecer aquilo que o produz ou está associado. Como se disse antes, os fatores associados a uma doença podem ser agrupados em 4 grandes
categorias: biologia humana, estilos de vida, ambiente e serviços de saúde.
Propomos que pense e faça uma lista de todos os elementos que considera que produzem e favorecem
que o HIV/Aids se expanda e depois, os coloque na categoria correspondente no quadro mais abaixo.
Em que categoria ou categorias ficaram agrupados mais determinantes? Por que você acredita que isso
ocorre? Como pode relacionar isto com o peso dos fatores sociais, culturais e comportamentais que
favorecem a expansão do HIV/Aids?
Este produto servirá como insumo para começar a fazer um diagnóstico da situação do HIV/Aids no
país, estado ou município e na população para a qual se dirigirá a intervenção.

Biologia Humana

Estilos de Vida

Ambiente

Serviços de Saúde

1. Mucosa anal frágil

1. Prática do sexo
anal sem proteção

1. Homofobia social

1. Difícil acesso a
preservativos

2.
3.
4., etc.

2.

2.

3.

3.

4. etc.

4., etc.

2.
3.
4., etc.
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1.3 Riscos

bissexuais, trans e outros HSH fazem sexo anal com
mais frequência que outros grupos populacionais sua
exposição ao vírus e seu risco de adquiri-lo é maior.
Este risco aumenta por outros determinantes sociais:
a discriminação social, a homofobia, a baixa autoestima, a ausência de serviços de saúde acessíveis e
consequente falta de informação.

Como vimos acima, risco é a probabilidade de que
um grupo ou comunidade adquira um problema de
saúde (HIV/Aids, neste caso). Quando existem fatores
que aumentam as probabilidades de que uma doença ocorra falamos de fatores de risco.
Enumeremos alguns fatores: falta de informação
adequada, práticas sexuais sem proteção, sociedade com alto grau de homofobia e discriminação por
orientação sexual, baixa autoestima. Estes fatores
não “causam” o HIV, mas uma pessoa, grupo ou comunidade exposta a estes fatores de risco terá mais
probabilidade de adquirir o HIV.

É importante conhecer e identificar os grupos mais
expostos ao risco de infecção pelo HIV para focalizar
nossas ações neles e dar-lhes prioridade.
Todos são vulneráveis ao vírus, mas os grupos mais
expostos são os que se infectam mais facilmente.
As intervenções devem dirigir-se prioritariamente
aos grupos que, por suas características e práticas, estão mais expostos ao HIV.

As práticas sexuais anais sem proteção combinadas com a homofobia social nos tornam um grupo
de alta exposição ao HIV.

Lembrete: Temos que usar o conceito de risco só com
relação à epidemiologia. Na comunicação e divulgação dizemos “grupos mais expostos”, porque este
termo não tem os efeitos estigmatizantes, discriminatórios e culpabilizantes de outras expressões.

Em princípio todos podem adquirir o vírus, mas alguns estão mais expostos que outros. A diferença
está na realização de determinadas práticas; quem
as realiza se expõe a contrair o vírus. Como os gays,

Atividade 2
Estamos mais expostos porque...
Uma forma de demonstrar que um segmento da população como o LGBT deve receber atenção prioritária é mostrar que está mais exposto à infecção por HIV/Aids que outros segmentos.
Propomos que você pense quais dos determinantes acima enumerados aumentam a exposição de gays,
bissexuais, trans e HSH ao HIV e os incorpore à seguinte lista, como no seguinte exemplo:
“ Estamos mais expostos ao HIV/Aids porque...
1. ...a homofobia social afeta a autoestima de seus membros e reduz a prática de comportamentos de
autocuidado”
2. ...
3. ...
4. ...
5. ..., etc.
Você pode utilizar como fonte a sua própria experiência, ou a de seus colegas ou utilizar outras fontes
científicas.
Ter esta análise permitirá elaborar e possuir argumentos válidos para poder fundamentar porque o
trabalho com gays, bissexuais, trans e HSH é prioritário.
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1.4 Práticas

2. Tipos de epidemia

Práticas de risco são os comportamentos ou hábitos
que aumentam a possibilidade de adquirir o vírus
porque aumentam a exposição da pessoa a este.

Do estudo de epidemias de HIV/Aids mais avançadas,
como a africana, as pesquisas identificaram três subtipos de epidemia, que ao mesmo tempo podem ser
tomados como estágios ou fases sucessivas de uma
mesma epidemia. Eles são:

O risco não está na pessoa em si mesma por alguma
característica própria, mas nos comportamentos ou
práticas que realiza. O risco não é “ser homossexual”:
O arriscado é ter relações sexuais anais sem proteção.
O risco não está na pessoa (que pode ser homossexual), mas na sua prática (sexo anal sem proteção).
A ideia de prática ou comportamento permite transcender as identidades. Para isto a epidemiologia desenvolveu o conceito de “Homens que fazem Sexo
com Homens” (HSH), para se referir a homens com
práticas homossexuais, mas sem identidade gay, no
contexto específico da epidemia da aids. Este termo
abrange grupos com identidades diversas: gays, bissexuais, trans, homens privados de sua liberdade,
trabalhadores sexuais, adolescentes que ainda não
definiram sua orientação sexual e estão “experimentando”, etc.
A identidade se separa da prática ou comportamento, porque o risco não está na primeira, mas
na segunda.

O conceito de risco é muito útil para a epidemiologia. Devemos ter cuidado para não utilizá-lo fora
dos estudos e dados epidemiológicos. Nesse sentido, esse conceito deve ser evitado em estratégias de
advocacy, comunicação, informação, mobilização
social, inclusive na elaboração e implementação
de atividades de um programa ou projeto. Nestas
situações, é mais apropriado recorrer à noção de
contextos de vulnerabilidade.

• Epidemia incipiente ou inicial: a prevalência é baixa. Apresentam-se alguns casos isolados com escassa conexão.
• Epidemia concentrada: a epidemia esta concentrada ou “encapsulada” em alguns grupos da população muito definidos e identificáveis e ainda não
passou à população geral. No caso do HIV/Aids os
grupos de concentração são: gays, bissexuais, trans e
HSH, UDIs e trabalhadores/as sexuais. Estudiosos estão de acordo que quando a prevalência da epidemia
é menor que 1% da população geral, mas no interior
dos subgrupos ela é igual ou superior a 5%, a epidemia é concentrada. Este é o tipo de epidemia que
prevalece nos países da América Latina.
• Epidemia generalizada: a epidemia já passou dos
subgrupos à população geral. A prevalência nesta é
superior a 1%. Alguns países do Caribe já chegaram
a este estágio.
No Brasil a epidemia de HIV/Aids é concentrada, então o mais adequado será realizar intervenções focalizadas em grupos, como os gays, bissexuais, trans e
HSH, nos quais a epidemia se “encapsulou” e que são
os mais afetados. Desta maneira, não só se melhorará a saúde e a qualidade de vida do subgrupo, como
também contribuirá para que não se torne uma epidemia generalizada.

54

Atividade 3
Reunindo informação epidemiológica
Para ter fundamentos para argumentar que uma população como a de gays, bissexuais, trans e HSH
está altamente exposta ao HIV e precisa de ações prioritárias, devemos utilizar dados epidemiológicos
que apoiem isto. Os dados epidemiológicos nos ajudarão a sustentar nossa postura e darão validez
frente a organismos financiadores e tomadores de decisões sobre políticas públicas.
Propomos que você verifique que dados epidemiológicos estão disponíveis em sua região que demonstrem que a população LGBT é um grupo altamente exposto à infecção por HIV. Depois, elabore uma
lista com esses dados, como por exemplo:
No Brasil, gays, bissexuais, trans e HSH estamos mais expostos ao HIV/Aids porque:
1. A prevalência na população LGBT é de ...% (segundo o Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
do Ministério da Saúde)
2. Este percentual sobe para ...%, segundo o UNAIDS
3. ...
4. ...
5. ..., etc.
Você possui dados de prevalência do HIV/Aids na população LGBT do seu Estado e outros municípios,
como os que se dão aqui como exemplo? Segundo os dados que você obteve, que tipo de epidemia tem
nesses locais?

3. Prevenção PositHIVa

Quando uma pessoa se infecta pelo HIV, os contextos
de vulnerabilidade não desaparecem, até porque o
estigma, o preconceito e a discriminação contra as
PVHA limitam as possibilidades delas dialogarem sobre seu diagnóstico, dúvidas, medos. Além disso, as
dificuldades de adesão ao tratamento podem comprometer sua qualidade de vida.

Considerando que a epidemia está concentrada entre gays, bissexuais, trans e HSH, uma questão importante a ser considerada é a Prevenção PositHIVa,
uma das prioridades do Departamento de DST, Aids e
Hepatites Virais do Ministério da Saúde.

A Prevenção PositHIVa atua a partir de três eixos:

A Prevenção PositHIVa é um processo de ações integradas de prevenção, assistência e promoção dos
direitos humanos para o melhor atendimento das
necessidades das pessoas que vivem com HIV e Aids
(PVHA), reduzindo suas vulnerabilidades e promovendo sua qualidade de vida.

a. Aprimoramento da qualidade da atenção nos
serviços de saúde:
- garantia do acesso aos exames, medicamentos e
insumos de prevenção;
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- atenção a aspectos da vida social, sexual e afetiva
das PVHA;
- promoção de atividades relacionadas a exercícios
físicos, mudanças na alimentação, atenção psicológica e autoestima;
- aconselhamento e outros espaços de diálogo que
permitam conhecer as realidades e o cotidiano das
PVHA.
b. Enfrentamento do estigma e preconceito associados ao HIV, principalmente por meio da mobilização comunitária.
c. Fortalecimento do protagonismo das PVHA:
- participação política na formulação das diretrizes
governamentais, na organização dos serviços e nos
projetos comunitários;
- participação da concepção e planejamento das atividades de Prevenção PositHIVa.

colaborar para a adesão por meio do trabalho entre
pares e do incentivo para que os serviços de saúde
atuem como parceiros e ofereçam um atendimento
de qualidade que respeite a diversidade.
- Participação das PVHA na construção de políticas e iniciativas que melhorem os serviços de
saúde, considerando suas experiências e necessidades, que contribuam para a redução do estigma e do
preconceito, além de avançar no campo dos direitos
humanos. As organizações da sociedade civil podem
apoiar na divulgação de organizações de PVHA, na
informação de como colocar as demandas das PVHA
na agenda geral da saúde (participação dos espaços
da Coordenação estadual e municipal de DST e Aids,
dos Conselhos estadual e municipal de saúde, assim
como do Conselho Gestor nos serviços de saúde).
Prevenção PositHIVa é prevenção, protagonismo e
qualidade de vida para as PVHA.

Em relação à população LGBT e HSH, a Prevenção PositHIVa inclui:
- Proteção a si mesmo e ao outro, com responsabilidades mútuas. Práticas sexuais seguras (uso do
preservativo masculino, masturbação mútua, carícias e beijos) evita riscos de reinfecção pelo HIV ou
outras DST e de doenças oportunistas, assim como
contribui para que a epidemia não se generalize.
- O direito ao exercício da sexualidade. Para as
PVHA, assim como as demais pessoas, a vivência da
sexualidade é um aspecto essencial. Diante de possíveis dificuldades como medo de rejeição, agravado pelo estigma associado ao HIV, pelas mudanças
físicas provocadas pelos medicamentos, ou mesmo
a dificuldade de adotar o comportamento de usar o
preservativo, é fundamental garantir o exercício dos
direitos sexuais das PVHA.
- Viver bem com o diagnóstico e o tratamento. A
adesão ao tratamento não se limita a tomar medicamentos ou a seguir as orientações médicas. Significa também o desejo de cuidar de si por meio da
alimentação, exercícios físicos, vida social ativa, viver
a sexualidade com prazer e segurança, não descuidar
do lazer. As organizações da sociedade civil podem

4. A Intervenção Focalizada
Uma intervenção focalizada é toda ação dirigida e
sistemática que tem como fim alterar, modificar
ou deter o curso natural de uma epidemia.
Focalizar é dirigir as ações para uma população mais
exposta como os gays, bissexuais, trans e HSH. Intervindo nas populações mais expostas com prioridade
é possível controlar o avanço da epidemia
Na fase de epidemia concentrada, a predominante
na América Latina, como a doença está encapsulada
em alguns grupos definidos e identificáveis é possível focalizar a intervenção nestes. Controlando o
avanço da epidemia no interior dos subgrupos mais
vulneráveis conseguem-se dois objetivos:
• Evita-se que seus membros continuem a se infectar,
melhorando sua saúde e qualidade de vida;
• Controla-se o avanço da epidemia, contribuindo
para que não se torne generalizada.
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Segunda Parte - Pensando uma intervenção

1) Que fatores de tal grupo ou população ou do contexto em que esta se encontra a tornam mais exposta
ao risco;

Quando se conta já com um marco teórico e com dados para sustentar e embasar nossas futuras ações,
devemos pôr em marcha o processo de desenho de
nossa intervenção.

2) Que características socioculturais tem a população sobre a qual focalizaremos nossas ações (jargões
ou linguagem particular, formas de falar e vestir, lugares específicos de encontro ou reunião, eventos populares tradicionais, mitos, crenças ou prejuízos que
circulam, música ou artistas mais populares, etc.);

Vejamos, então, os passos que formam parte deste
processo. Toma-se como modelo básico de intervenção o Modelo de Cadeia de Mudanças. Isto significa
que os passos que serão detalhados aqui correspondem a este modelo, já que é um dos mais simples e
básicos. Seus passos são simples e acessíveis.

3) Dado que interviremos na problemática do HIV/
Aids, deveremos conhecer também que mitos, representações, crenças, atitudes e percepções circulam
nesse grupo em relação a essa doença, à sexualidade, ao uso do preservativo, etc.

5. Conhecer a população com a qual vamos
trabalhar
Inicialmente, a primeira pergunta que é preciso responder é quem é a população com a qual vamos
trabalhar?

É necessário fazer um bom diagnóstico da população com a qual vamos trabalhar para que a
intervenção fique realmente focalizada e orientada a ela.

Quando descrevemos a população com a qual vamos trabalhar, entre outras coisas, definimos o que
seus membros têm em comum e o que os identifica
como grupo. Estas características, ao mesmo tempo,
os diferenciam do resto da população e nos ajudam
a marcar um limite entre nosso grupo meta e os demais indivíduos da sociedade.

É importante obter informação válida sobre a população em questão e não basear nossas ações
em opiniões pessoais e preconceitos.
Algumas estratégias para reunir dados sobre a
população em questão podem ser entrevistas,
observações diretas, oficinas ou grupos focais.

Identificar estas características é essencial já que é
provável que estejam associadas ou vinculadas indiretamente à maior exposição desta população a uma
determinada doença, em relação ao resto da população geral.

Se refletirmos sobre o que une e identifica os gays,
bissexuais, trans e HSH poderemos estabelecer que
seja o fato de possuir uma orientação sexual diversa
ou diferente à da maioria da população. Esta característica, ao mesmo tempo, determina as práticas
sexuais que predominam neste grupo e que, na realidade, aumentam sua exposição ao HIV/Aids, fazendo
com que seja maior em comparação com a população geral.

Conhecer a população com a qual vamos trabalhar e sua forma de ver o problema nos permitirá intervir no que realmente a expõe ao HIV/Aids.
Devemos conhecer sua cultura, seu linguajar, sua
sexualidade, suas crenças sobre o HIV, assim como
os fatores sociais que a expõem ao HIV/Aids.
O objetivo de nossa intervenção será sempre o de
reduzir a vulnerabilidade da população em questão
e para isso é fundamental obter informação sobre a
mesma em vários aspectos:
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5.1 Sexo, Gênero, Orientação Sexual e Identidade de Gênero
Antes de prosseguirmos é importante definirmos o
que entendemos neste guia por sexo, gênero, orientação sexual e identidade de gênero.
Sexo: refere-se aos órgãos sexuais com os quais o
indivíduo nasce. É a partir da vagina e do pênis que
a cultura ocidental dominante tem definido quem é
mulher e quem é homem.
Gênero: refere-se ao fato de que cada sociedade em
cada momento histórico define tarefas, modos de ser
e expectativas diferentes para homens e mulheres.
Desta maneira, em cada cultura se espera que as mulheres se encarreguem de certos trabalhos, vistam-se
de certa maneira, comportem-se de determinadas
formas, etc., enquanto que dos homens se esperam
coisas distintas. Tudo aquilo que uma sociedade espera que uma mulher seja ou faça constitui o feminino. Ao contrário, o que um grupo social espera que
os homens façam ou sejam conforma o masculino.
Assim, pode-se dizer que o que se vê hoje é produto
de uma construção social, algo que se constituiu lentamente, foi se modificando e ao mesmo tempo se
solidificando com o passar de muitos séculos. O que
é próprio do masculino e do feminino é tudo aquilo
que cada sociedade assim convencionou.
Não existe uma pessoa totalmente masculina ou
totalmente feminina. Sempre possuímos coisas
de ambos os gêneros em diferentes graus.
Existe uma gama imensa de possibilidades de ser
homem e de ser mulher, que não são em si mesmas
nem certas nem erradas: são apenas jeitos diferentes
de existir como seres humanos.
O feminino, historicamente, sempre foi visto por nossas sociedades como inferior ao masculino. O homem
que não corresponda ao que a sociedade espera dos
homens será discriminado pelos outros e concebido
como inferior. Isto faz com que seja objeto de gozações, agressões, violência verbal e física, entre outras
expressões homofóbicas.
Os gays, especialmente os mais pobres, que possuem
baixa escolaridade, costumam ter baixa autoestima

porque crescem sentindo-se em falta ou inferiores a
outros homens por ser como são. Isto aumenta as
probabilidades de que embarquem em práticas de
risco.
Se um sujeito não se valoriza a si mesmo tampouco
terá interesse em cuidar-se ou proteger-se de danos
à sua saúde. Desta forma, a homofobia e a discriminação social aumentam a vulnerabilidade dos gays
e das trans expondo-os mais à transmissão do HIV/
Aids, entre outros problemas de saúde.
Como se vê, incluir a perspectiva de gênero em nossa
análise da situação e da população com a qual vamos trabalhar é fundamental para compreender sua
maior vulnerabilidade e exposição ao HIV/Aids.
A homofobia e a discriminação social em relação
aos homossexuais aumentam a vulnerabilidade
da população LGBT ao HIV/Aids.
A perspectiva de gênero nos permite entender, em
parte, a maior exposição da população LGBT ao
HIV/Aids.
Orientação sexual: indica para onde se dirige ou se
orienta o desejo sexual do individuo, de acordo com
o objeto de desejo de sua preferência. As variantes
conhecidas são três:
• Heterossexual: se o objeto de desejo do individuo é
do sexo oposto ao seu
• Homossexual: se o objeto de desejo do individuo é
do mesmo sexo que o seu.
• Bissexual: o objeto de desejo do individuo pode pertencer indistintamente a seu mesmo sexo ou ao sexo
oposto ao seu.
Historicamente, a orientação sexual que tem sido
hegemônica e considerada “natural” é a heterossexual. Por outro lado, as orientações homossexual e
bissexual foram repudiadas em quase todas as sociedades (inclusive na atualidade) por serem consideradas antinaturais, perversas e anormais. Isto esteve
vinculado, sobretudo, a algumas concepções religiosas que as concebem como pecado e/ou a algumas
teorias médicas e científicas que as definiam como
“doença”. No entanto, desde 1973 deixaram de ser
consideradas como tal pela Associação de Psiquiatria
Americana que as eliminou de sua lista de patologias
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mentais. O mesmo fez o Governo do Brasil e a Organização Mundial de Saúde ao deixarem de considerar
a homossexualidade como uma doença.
Assim se iniciou um caminho de aceitação das orientações sexuais diversas e diferentes da heterossexual,
abandonando as concepções que as consideravam
desvios ou perversões. Não obstante, há muito caminho a percorrer para que a diversidade sexual seja
totalmente aceita por nossas sociedades.
Se há um componente que caracteriza, define e aglutina a população LGBT, é precisamente a orientação
sexual. O que têm em comum é principalmente o
sentir-se atraídos sexualmente por pessoas do mesmo sexo que aquele com o qual nasceram. Isto é,
possuir uma orientação sexual homossexual.
Identidade de gênero é uma experiência interna e
individual do gênero de cada pessoa, que pode ou
não corresponder ao sexo atribuído no nascimento,
incluindo o senso pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou
função corporal por meios médicos, cirúrgicos e outros) e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismos.17
Identidade de gênero é a percepção que uma pessoa
tem de si como sendo do gênero masculino, feminino
ou de alguma combinação dos dois, independente de
sexo biológico. Trata-se da convicção íntima de uma
pessoa de ser do gênero masculino (homem) ou do
gênero feminino (mulher).

Definição contida nos Princípios de Yogyakarta: Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em
relação à orientação sexual e identidade de gênero. Yogyakarta, Indonésia, 2006, p. 7.

17
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Atividade 4
Conhecendo a população com a qual vamos trabalhar
1) Ao começar a identificar uma população específica, primeiro devemos fazer o esforço de defini-la e,
ao mesmo tempo, revisar as imagens ou representações que temos dela. Uma boa forma de fazer isto
pode ser a realização do seguinte exercício:
“Eu conheço minha população tão bem que posso chamá-la de todas estas maneiras...
1...
2...
3...
4...
5..., etc.
2) Outra forma de delimitar a população específica pode ser a definição dos requisitos que um indivíduo deve possui para ser considerado parte dela:
“Para ser parte da população LGBT a pessoa deve ser (ter, fazer ou gostar de...)...
1...
2...
3...
4...
5...,etc.
3) Uma vez que reunimos informações suficientes desta natureza, podemos organizá-las em tabelas
como a seguinte:

Categoria

Informação relevante reunida

Fatores do entorno que a expõem ao HIV/Aids

Ex: homofobia e discriminação social

Fatores internos que a expõem ao HIV/Aids

Ex: prática de sexo anal sem proteção

Linguagem ou formas de falar particulares

Ex: “marica” para o homossexual afeminado.

Eventos especiais

Ex: Marcha do Orgulho LGBT

Formas de vestir, música particular, etc.

Ex: Música eletrônica em eventos e danceterias

Crenças em relação à sexualidade

Ex: “Quanto mais parceiros sexuais tenha mais
popular serei entre meus amigos”

Crenças em relação ao HIV/Aids

Ex: “Posso perceber se meu parceiro ocasional
está infectado e, portanto posso decidir quando usar ou não preservativo”.

Percepção do risco

Ex: “Estou com um parceiro e confio nele, meu
risco é baixo e posso prescindir do preservativo”.
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Pode-se aumentar este quadro com tantas categorias quanto se achar necessário para poder caracterizar a população em questão. Na segunda coluna, é recomendável descrever com muito detalhe todas
as informações encontradas para cada ponto. Desta forma, contaremos com os dados básicos para
começar a pensar a intervenção.
4) Para poder definir as ações de intervenção, além de reunir as informações acima, também é necessário identificar os locais de frequência da população em questão e se já estão sendo realizadas atividades de prevenção junto à mesma. No caso específico de gays e outros homens que fazem sexo com
homens (HSH), a tabela a seguir pode ajudar a sistematizar a coleta destas informações
Quais são os principais espaços de frequência/pontos de concentração de gays e outros HSH?

Informar se está
entre os principais
locais de frequência de gays e HSH

Nesse local, há
intervenções sobre prevenção às
DST/HIV/AIDS?

Qual o público que frequenta mais estes locais?

Quais atividades de prevenção foram
realizadas nestes locais nos últimos 12
meses?

Bares

( ) sim
( ) não

( ) sim
( ) não

(
(
(
(
(
(
(

) jovens Gays
) jovens HSH
) adultos Gays
) adultos HSH
) idosos Gays
) idosos HSH
) garotos de programa

( ) disponibilização de materiais informativos,
( ) disponibilização de preservativos
( ) disponibilização de gel lubrificante
( ) oferecimento do diagnóstico do HIV
( ) tira-dúvidas individuais sobre formas
de prevenção e transmissão das HIV,
( ) informação sobre serviços de saúde,
( ) informação sobre direitos humanos
( ) educação de pares
( ) grupos de apoio e discussão de temas
de interesse
( ) atividades culturais (teatro, rádio
comunitária, outras)

boates

( ) sim
( ) não

( ) sim
( ) não

(
(
(
(
(
(
(

) jovens Gays
) jovens HSH
) adultos Gays
) adultos HSH
) idosos Gays
) idosos HSH
) garotos de programa

( ) disponibilização de materiais informativos,
( ) disponibilização de preservativos
( ) disponibilização de gel lubrificante
( ) oferecimento do diagnóstico do HIV
( ) tira-dúvidas individuais sobre formas
de prevenção e transmissão das HIV,
( ) informação sobre serviços de saúde,
( ) informação sobre direitos humanos
( ) educação de pares
( ) grupos de apoio e discussão de temas
de interesse
( ) atividades culturais (teatro, rádio
comunitária, outras)
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praças

( ) sim
( ) não

( ) sim
( ) não

(
(
(
(
(
(
(

) jovens Gays
) jovens HSH
) adultos Gays
) adultos HSH
) idosos Gays
) idosos HSH
) garotos de programa

( ) disponibilização de materiais informativos,
( ) disponibilização de preservativos
( ) disponibilização de gel lubrificante
( ) oferecimento do diagnóstico do HIV
( ) tira-dúvidas individuais sobre formas
de prevenção e transmissão das HIV,
( ) informação sobre serviços de saúde,
( ) informação sobre direitos humanos
( ) educação de pares
( ) grupos de apoio e discussão de temas
de interesse
( ) atividades culturais (teatro, rádio
comunitária, outras)

saunas

( ) sim
( ) não

( ) sim
( ) não

(
(
(
(
(
(
(

) jovens Gays
) jovens HSH
) adultos Gays
) adultos HSH
) idosos Gays
) idosos HSH
) garotos de programa

( ) disponibilização de materiais informativos,
( ) disponibilização de preservativos
( ) disponibilização de gel lubrificante
( ) oferecimento do diagnóstico do HIV
( ) tira-dúvidas individuais sobre formas
de prevenção e transmissão das HIV,
( ) informação sobre serviços de saúde,
( ) informação sobre direitos humanos
( ) educação de pares
( ) grupos de apoio e discussão de temas
de interesse
( ) atividades culturais (teatro, rádio
comunitária, outras)

cinemas

( ) sim
( ) não

( ) sim
( ) não

(
(
(
(
(
(
(

) jovens Gays
) jovens HSH
) adultos Gays
) adultos HSH
) idosos Gays
) idosos HSH
) garotos de programa

( ) disponibilização de materiais informativos,
( ) disponibilização de preservativos
( ) disponibilização de gel lubrificante
( ) oferecimento do diagnóstico do HIV
( ) tira-dúvidas individuais sobre formas
de prevenção e transmissão das HIV,
( ) informação sobre serviços de saúde,
( ) informação sobre direitos humanos
( ) educação de pares
( ) grupos de apoio e discussão de temas
de interesse
( ) atividades culturais (teatro, rádio
comunitária, outras)

parques

( ) sim
( ) não

( ) sim
( ) não

(
(
(
(
(
(
(

) jovens Gays
) jovens HSH
) adultos Gays
) adultos HSH
) idosos Gays
) idosos HSH
) garotos de programa

( ) disponibilização de materiais informativos,
( ) disponibilização de preservativos
( ) disponibilização de gel lubrificante
( ) oferecimento do diagnóstico do HIV
( ) tira-dúvidas individuais sobre formas
de prevenção e transmissão das HIV,
( ) informação sobre serviços de saúde,
( ) informação sobre direitos humanos
( ) educação de pares
( ) grupos de apoio e discussão de temas
de interesse
( ) atividades culturais (teatro, rádio
comunitária, outras)
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Paradas
da diversidade

( ) sim
( ) não

( ) sim
( ) não

(
(
(
(
(
(
(

) jovens Gays
) jovens HSH
) adultos Gays
) adultos HSH
) idosos Gays
) idosos HSH
) garotos de programa

( ) disponibilização de materiais informativos,
( ) disponibilização de preservativos
( ) disponibilização de gel lubrificante
( ) oferecimento do diagnóstico do HIV
( ) tira-dúvidas individuais sobre formas
de prevenção e transmissão das HIV,
( ) informação sobre serviços de saúde,
( ) informação sobre direitos humanos
( ) educação de pares
( ) grupos de apoio e discussão de temas
de interesse
( ) atividades culturais (teatro, rádio
comunitária, outras)

internet

( ) sim
( ) não

( ) sim
( ) não

(
(
(
(
(
(
(

) jovens Gays
) jovens HSH
) adultos Gays
) adultos HSH
) idosos Gays
) idosos HSH
) garotos de programa

( ) disponibilização de materiais informativos,
( ) disponibilização de preservativos
( ) disponibilização de gel lubrificante
( ) oferecimento do diagnóstico do HIV
( ) tira-dúvidas individuais sobre formas
de prevenção e transmissão das HIV,
( ) informação sobre serviços de saúde,
( ) informação sobre direitos humanos
( ) educação de pares
( ) grupos de apoio e discussão de temas
de interesse
( ) atividades culturais (teatro, rádio
comunitária, outras)

Banheiros de
Shopping
ou banheiros
públicos

( ) sim
( ) não

( ) sim
( ) não

(
(
(
(
(
(
(

) jovens Gays
) jovens HSH
) adultos Gays
) adultos HSH
) idosos Gays
) idosos HSH
) garotos de programa

( ) disponibilização de materiais informativos,
( ) disponibilização de preservativos
( ) disponibilização de gel lubrificante
( ) oferecimento do diagnóstico do HIV
( ) tira-dúvidas individuais sobre formas
de prevenção e transmissão das HIV,
( ) informação sobre serviços de saúde,
( ) informação sobre direitos humanos
( ) educação de pares
( ) grupos de apoio e discussão de temas
de interesse
( ) atividades culturais (teatro, rádio
comunitária, outras)

Escolas

( ) sim
( ) não

( ) sim
( ) não

(
(
(
(
(
(
(

) jovens Gays
) jovens HSH
) adultos Gays
) adultos HSH
) idosos Gays
) idosos HSH
) garotos de programa

( ) disponibilização de materiais informativos,
( ) disponibilização de preservativos
( ) disponibilização de gel lubrificante
( ) oferecimento do diagnóstico do HIV
( ) tira-dúvidas individuais sobre formas
de prevenção e transmissão das HIV,
( ) informação sobre serviços de saúde,
( ) informação sobre direitos humanos
( ) educação de pares
( ) grupos de apoio e discussão de temas
de interesse
( ) atividades culturais (teatro, rádio
comunitária, outras)
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Sede de
ONG

( ) sim
( ) não

( ) sim
( ) não

(
(
(
(
(
(
(

) jovens Gays
) jovens HSH
) adultos Gays
) adultos HSH
) idosos Gays
) idosos HSH
) garotos de programa

( ) disponibilização de materiais informativos,
( ) disponibilização de preservativos
( ) disponibilização de gel lubrificante
( ) oferecimento do diagnóstico do HIV
( ) tira-dúvidas individuais sobre formas
de prevenção e transmissão das HIV,
( ) informação sobre serviços de saúde,
( ) informação sobre direitos humanos
( ) educação de pares
( ) grupos de apoio e discussão de temas
de interesse
( ) atividades culturais (teatro, rádio
comunitária, outras)

Serviços
de saúde

( ) sim
( ) não

( ) sim
( ) não

(
(
(
(
(
(
(

) jovens Gays
) jovens HSH
) adultos Gays
) adultos HSH
) idosos Gays
) idosos HSH
) garotos de programa

( ) disponibilização de materiais informativos,
( ) disponibilização de preservativos
( ) disponibilização de gel lubrificante
( ) oferecimento do diagnóstico do HIV
( ) tira-dúvidas individuais sobre formas
de prevenção e transmissão das HIV,
( ) informação sobre serviços de saúde,
( ) informação sobre direitos humanos
( ) educação de pares
( ) grupos de apoio e discussão de temas
de interesse
( ) atividades culturais (teatro, rádio
comunitária, outras)
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Quais outras atividades de DST/HIV/AIDS foram desenvolvidas nos últimos 12 meses para a
população local de gays e HSH?
Atividade

Executor
OG

Quantidade

ONG

- produção de material informativo/educativo específico
- realização de seminários, encontros
- capacitação de profissionais de saúde
sobre o tema diversidade sexual (em caso
afirmativo, informar qual o público da capacitação: serviços de referência ou atenção básica)
- capacitação de professores sobre o tema
diversidade sexual
- apoio a realização de paradas da diversidade
- apoio a lideranças para participação em
eventos estaduais, regionais ou nacionais
- disponibilização de informação de prevenção em sites da Prefeitura, da Secretaria
Municipal de Saúde ou de ONG
- criação de grupo de trabalho para implantação de políticas voltadas a essa população
- apoio ao fortalecimento dos fóruns da
sociedade civil
- apoio a projetos elaborados por organizações não-governamentais
- realização de campanhas de prevenção,
- implementação da agenda de prevenção
positiva
- disponibilização de gel;
- disponibilização de preservativos;
- ações voltadas para adolescentes
- ações voltadas para pessoas vivendo com
HIV e Aids
- apoio a criação de grupos de discussão
entre Gays e HSH sobre sexualidade
- contratação de agentes comunitários de
saúde que representem gays ou travestis
- elaboração de protocolo de assistência
humanizada à população em situação de
violência
- aconselhamento coletivo
- aconselhamento Individual
- atividade de redução de danos
- oferecimento do diagnóstico do HIV
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Esta ação está
incluída no PAM?
Sim

Não

Estimativa
de pessoas
acessadas

Para cada ação, também é importante identificar:
Qual instituição realiza as ações de prevenção?
- Serviços de saúde (opções: Atenção Básica, serviços de referência, outros),
- organizações da sociedade civil,
- escolas,
- igrejas,
- outros;
Quem são os setores governamentais parceiros para a realização destas ações?
- Direitos Humanos/Justiça
- Educação
- Cultura
- Justiça (Sistema carcerário)
- Segurança Pública
- Assistência social
- Trabalho
- Turismo
- Esportes
- Outros programas da Secretaria Municipal de Saúde
- Outros
Quem são os parceiros não-governamentais para a realização destas ações?
- Comerciantes
- Bares
- Cinemas
- Saunas
- ONG LGBT
- ONG AIDS
- Outros
Quanto de recurso é gasto nessas ações?

4) Uma vez que obtivemos informações sobre nossa população, fazemos o recorte de quem será a meta
de nossa intervenção. A seguir, resumimos no quadro abaixo suas características, eventuais ações de
intervenção que já estejam sendo realizadas e a situação-problema identificada:
Caracterização da população, descrição de eventuais intervenções e colocação do problema:
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6. Identificando Práticas de Risco

bilidade da população em questão. Ademais, a ambiguidade de definições dificulta saber com exatidão
para onde dirigir o esforço e a ação;
Se for um comportamento antecedente poderemos
favorecer que o comportamento preventivo se coloque em prática, mas não podemos assegurar que isto
suceda;

Uma prática de risco é um comportamento. Um
comportamento se define como uma ação que um
indivíduo realiza que pode ser observada e medida.
Alguns exemplos podem ser: usar um preservativo
corretamente, ter práticas sexuais penetrativas, etc.
Ao mesmo tempo, estes comportamentos podem ser
decompostos em comportamentos menores que seriam os passos para realizar comportamento maior.
Assim, por exemplo, para usar corretamente o preservativo temos que olhar a data de vencimento, abrir o
envelope sem usar os dentes, colocá-lo sobre a ponta
do pênis ereto, etc.

Portanto, nesta etapa é fundamental:
• Identificar, definir e delimitar o comportamento sobre o qual queremos incidir;
• Assegurar de que seja um comportamento específico que previna diretamente a transmissão do HIV.

Devemos identificar que comportamento ou comportamentos põem a população com a qual vamos
trabalhar em risco e a expõem ao HIV/Aids. Definir
e delimitar o comportamento de risco nos permite
saber para onde dirigir a intervenção.

6.1 Mudança de Comportamento
Os comportamentos, em sua grande maioria, são
adquiridos e se aprendem ao longo da vida, especialmente na infância e juventude.

Há distintos tipos de comportamento:

Nem todos os comportamentos que aprendemos são
benéficos para nossa saúde. Às vezes, não adquirimos alguns comportamentos que são altamente
saudáveis. Mas assim como um comportamento é
aprendido e incorporado pelo sujeito, também pode
ser “desaprendido”. Às vezes o objetivo é inibir diretamente a prática de um comportamento por ter consequências negativas para o sujeito. Outras vezes o
fim é simplesmente modificar um comportamento
que o individuo já possui ou substituí-lo por outro
mais saudável. Denominamos todas estas ações de
mudança de comportamento.

• comportamentos vagos que devem ser evitados
no desenho de uma intervenção. Por exemplo: fidelidade mútua caso os parceiros mantenham uma relação estável e sejam HIV negativos.
• comportamentos antecedentes que ajudam ou
preparam o indivíduo para realizar o comportamento que efetivamente protege da transmissão do HIV,
mas que por si só não têm impacto sobre a saúde,
por exemplo: levar um preservativo sempre consigo.
Não devem ser os comportamentos-objetivo de nossa intervenção, mas é importante tê-los em conta,
já que são favorecedores do comportamento que se
busca.
• comportamentos específicos. São os que efetivamente previnem ou evitam a aquisição do HIV. Por
exemplo: usar corretamente o preservativo. Estes
devem ser os comportamentos-objetivo de nossa intervenção.

A mudança de comportamento busca que um
comportamento deixe de ocorrer, seja modificado
ou substituído por outro mais saudável.
A mudança de comportamento é o objetivo de
nossas intervenções. Dado que há comportamentos cuja prática expõe o sujeito a contrair o HIV, o
fim de nossa ação será para que o sujeito cesse de
realizá-los, sua modificação para torná-los inócuos para o individuo ou sua substituição por outro
comportamento mais saudável.

Assim como é importante definir claramente o comportamento sobre o qual queremos intervir para
produzir uma mudança em sua realização, também
é importante definir que tipo de comportamento é,
porque:
Se for um comportamento vago não poderemos medi-lo nem saber se realmente reduzimos a vulnera-

Dar informação não basta para mudar um comportamento. Há muitas outras coisas que fazem com que
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um comportamento seja mantido ou abandonado
As intervenções tradicionais enfocavam em mudar
um comportamento de risco provendo informação
aos indivíduos. Hoje em dia sabemos que a simples provisão de informação não é suficiente para
que um sujeito mude o comportamento. Muitas
pessoas contam com toda a informação necessária
para proteger-se. No entanto, não põem em prática os comportamentos mais saudáveis. Isto porque
entre a incorporação da informação e a prática do
comportamento correspondente há uma distância
considerável na qual intervêm diversos fatores que
funcionam como intermediários entre a informação
e a realização do comportamento, favorecendo-o ou
inibindo-o:

Atitudes, crenças, percepção de risco, habilidades, normas sociais percebidas, fatores
externos, etc.
Comportamento

Informação

Atitudes referem-se à disposição – positiva ou negativa - para a prática de um comportamento.
Crenças correspondem a ideias, corretas ou não, sobre um comportamento, seus benefícios e seus custos. Se um indivíduo crê que os custos de praticar um
determinado comportamento são maiores que os benefícios que possa obter, sua atitude para colocar em
prática será negativa e no final das contas é pouco
provável que a adote. Por exemplo, no caso do comportamento de “uso de preservativo”:
“O preservativo
tira a sensibilidade”
(Crença)

Atitude negativa ao uso de
preservativo

Baixa probabilidade de incorporar o comportamento

Se quisermos mudar um comportamento devemos levar em conta as crenças e atitudes que o
mantêm. Para que o comportamento que queremos promover seja aceito, devemos favorecer nos
sujeitos crenças baseadas em saberes científicos e
válidos e não em mitos ou preconceitos.

Percepção de risco diz respeito a fato do indivíduo
não se perceber em risco ou exposto diante, por
exemplo, do HIV/Aids.
Se os indivíduos não se percebem em risco diante
do HIV/Aids é pouco provável que tenham comportamentos preventivos.
Habilidades: muitos sujeitos reconhecem a importância de levar a cabo certos comportamentos e estão dispostos a praticá-los, mas às vezes carecem de
certas habilidades para fazê-lo efetivo. Por exemplo,
um indivíduo pode reconhecer a importância de
usar preservativo em todas suas relações sexuais e
está disposto a usá-lo. No entanto, pode ceder ante
a pressão de seu parceiro para não usar o preservativo na penetração. Neste caso, o individuo deveria
desenvolver habilidades de comunicação assertiva
para negociar o uso do preservativo com seu parceiro
eventual ou recusar manter relações se o outro ainda
assim resistir à sua utilização.
Para pôr em prática um comportamento é necessário possuir certas habilidades.
Normas sociais ou grupais percebidas referem-se à
percepção que um indivíduo tem sobre o que pensam
as pessoas que são importantes para ele, em relação
a determinados comportamentos. Tendemos a nos
adequar e a nos conformar às normas da maioria,
para conservar e reafirmar nosso pertencimento a
um grupo. Se o individuo percebe que em seu grupo
social um determinado comportamento não é bem
visto ou é considerado pouco relevante, é menos provável que o adote.
É mais provável que as pessoas passem a adotar
outro comportamento quando seu grupo ou pessoas que são importantes para elas valorizam e
opinam a favor dele.
Fatores externos ao sujeito podem favorecer ou
inibir a prática de um comportamento, tais como:
o acesso a serviços e produtos necessários para sua
adoção (por exemplo, acesso a preservativos), aceitação cultural, etc.
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Atividade 5
Identificando comportamentos específicos
Uma vez que identificamos a população com a qual vamos trabalhar e a conhecemos bem, deveremos
identificar o comportamento a mudar ou substituir por outro mais saudável. Pode-se fazer uma lista
de comportamentos da população em questão que a expõem ao HIV/Aids.
Os/as (população com a qual vamos trabalhar) estão expostos/as ao HIV/Aids porque fazem as
seguintes coisas:
1. Não usam preservativo em todas as relações sexuais;
2. Não discutem nem falam com amigos nem parceiros sobre o HIV/Aids;
3. Têm sexo ocasional com múltiplos parceiros desconhecidas e com frequência;
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...,etc.
A seguir, pense nos comportamentos opostos que os protegeria do HIV/Aids e coloque-os em uma matriz como a seguinte. Depois, analise um por um e marque um “x” na coluna correspondente, segundo
o comportamento seja vago, antecedente ou específico, para poder identificar estes últimos.

Comportamento

Vago

Antecedente

Específico
X

1. Usam preservativo em todas as relações sexuais
2. Discutem e falam com amigos e parceiros sobre o HIV/Aids

X

3...
4...,etc.

Uma vez identificados os comportamentos específicos que se contrapõem aos comportamentos de
risco da primeira lista podemos enunciá-los com nitidez.
Finalmente, selecionamos um comportamento de acordo com algum critério que elejamos (o comportamento é muito frequente na população com a qual vamos trabalhar, etc.). Assim já dispomos de um
comportamento específico que será o objetivo de nossa intervenção.
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7. Identificando fatores-chave subjacentes
ao comportamento
No capítulo anterior identificamos o comportamento
especifico que, ao ser posto em prática, protege os
indivíduos da população com a qual vamos trabalhar contra a infecção por HIV. Também introduzimos
a ideia de que existem múltiplos fatores que favorecem ou inibem a prática de um comportamento e
que é fundamental tê-los em conta se a finalidade de
nossa intervenção é a mudança de comportamento.

estão associados ao comportamento específico a ser
promovido ou modificado na população com a qual
vamos trabalhar.
Há fatores-chave que favorecem que certos comportamentos sejam adotados e outros que os impedem.
Por exemplo, se o comportamento específico a promover é o uso correto do preservativo, podemos identificar alguns fatores-chave:

Assim, o passo seguinte será identificar que fatores
estão determinando e mantendo o comportamento
que queremos modificar e que fatores favorecem a
adoção do comportamento que queremos promover.
A eles deveremos orientar nossa intervenção para
que a mudança de comportamento seja efetiva.
Para mudar um comportamento teremos que
identificar que fatores-chave o mantêm para influir sobre eles com nossas ações.

7.1 Fatores associados e fatores-chave do
comportamento
Os fatores associados são os elementos que fazem com que um indivíduo decida ou não adotar um determinado comportamento. O capítulo
precedente enumerou vários fatores associados aos
comportamentos: crenças, atitudes, percepção do
risco, fatores externos, etc.
Contudo, ao desenhar uma intervenção não basta
dizer, por exemplo, que o uso correto do preservativo
está favorecido por determinadas crenças ou habilidades. Temos que explicitar concretamente quais
crenças e habilidades estão associadas a esse comportamento específico. O fator-chave é a expressão
mais específica e detalhada dos fatores associados.
Enquanto atitudes, crenças, habilidades, conhecimentos, fatores externos, percepção de risco, etc. são
categorias gerais, os fatores-chave são mais específicos e expressam exatamente quais as crenças, as
atitudes, as habilidades, os fatores externos, etc. que

70

Fatores
associados

Fatores-chave favorecedores da
adoção do comportamento

Fatores-chave inibidores da adoção
do comportamento

Conhecimentos

• Conhecimentos sobre as formas de

• Conhecimentos errôneos sobre a transmis-

transmissão do HIV/Aids;

são do HIV/Aids (“existem outros métodos

• Conhecimentos sobre como levar a cabo

eficazes de evitar a transmissão como ejacu-

o comportamento e como adquirir os

lar fora”, “li que o preservativo não é 100%

recursos para adotá-lo.

eficaz na prevenção da transmissão”, etc.)
• Conhecimentos escassos sobre o comportamento (“não sei onde adquirir um preservativo”,
“posso utilizar o mesmo preservativo em
diferentes relações sexuais sucessivas”

Percepção do Risco

• Percepção do risco e das consequências

• Percepção de risco baixa e minimização do

de não utilizar preservativo;

problema (“sou demasiado jovem para con-

• Percepção de que os benefícios de usar

trair HIV”, “o HIV não é um grande problema

preservativo são maiores que os custos;

já que a gente vive muitos anos com ele e
não passa nada”, “por uma ou duas vezes
que não use preservativo as possibilidades
de contrair HIV são muito baixas”, “tenho
parceiro estável e confio nele”, etc.)

Habilidades

• Habilidades para uso e colocação corre-

• Habilidades escassas (não saber como colo-

ta do preservativo;

car o preservativo ou como pedir ao parceiro

• Habilidades para negociar o uso do

que o coloque, etc.)

preservativo com o parceiro.
Crenças

• Crenças cientificamente validadas sobre

• Crenças errôneas sobre o uso do preser-

os benefícios de utilizar preservativo.

vativo (“acaba com a sensibilidade”, “tira o
prazer”, “aperta”, etc.

Mitos e

• Desmistificação das representações

• Mitos e preconceitos culturais (“se peço

Preconceitos

culturais opostas ao uso de preservativo.

para usar um preservativo pensará que sou

Culturais

infiel”, “se peço para usar um preservativo
pensará que desconfio dele”, etc.)

Emoções

• Emoções positivas maiores que as

• Emoções negativas associadas ao compor-

negativas (sensação de bem estar e

tamento (“tenho vergonha de comprar um

tranquilidade ligada à realização de sexo

preservativo ou solicitá-lo no posto de saú-

seguro que resulta em maior capacidade

de”, “se peço para usar um preservativo me

de desfrute e prazer)

deixará, não vai querer ter relações sexuais
comigo”, etc.)

Fatores externos

• Fatores externos positivos (maior acesso

• Fatores externos negativos (“é muito caro”,

aos preservativos, serviços de saúde aces-

“não é fácil conseguir”, “os serviços de saúde

síveis para a gays, trans e HSH e adap-

não são acessíveis para gays, trans e HSH” etc.)

tados às características e necessidades
específicas dessa população)
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Ao identificar os fatores chave saberemos concretamente sobre quais elementos teremos que influir
para gerar a mudança de comportamento ou a adoção de um comportamento novo. Por isso devemos
explicitá-los para saber que fatores orientarão nossas ações e nossas mensagens.
Subjacentes a um comportamento existem numerosos fatores-chave. É muito difícil que uma só intervenção possa abarcar todos. Então, será necessário
avaliar cada fator e priorizar uns sobre outros segundo as características da população com a qual vamos
trabalhar. É fundamental recorrer ao diagnóstico ou
caracterização inicial que fizemos de nossa população
e investigar quais destes fatores são mais recorrentes
no grupo com quem vamos trabalhar. Por exemplo:
A crença de que o preservativo tira a sensibilidade e o
prazer pode estar mais arraigada na população com
a qual vamos trabalhar do que outras crenças;
A maioria da população reconhece a importância do
uso do preservativo, mas tem dificuldades para negociar seu uso com seus parceiros eventuais. Portanto,
o maior peso na determinação do comportamento
está mais nas habilidades do que nas crenças.
Temos que reconhecer os fatores-chave e priorizar os de maior peso ou os mais praticados na população com a qual vamos trabalhar.
Ao enunciar um fator-chave, iniciamos com um verbo, e desta maneira enunciamos uma ação que será
o resultado esperado de nossa intervenção.
Por exemplo, supondo que selecionemos e priorizemos os seguintes fatores-chave:
• Conhecimentos sobre como adotar o comportamento e como adquirir os recursos para praticá-lo;
• Acesso a preservativos;
• Mitos e preconceitos em relação ao uso de preservativo e à desconfiança do outro; mitos e preconceitos
em relação ao uso de preservativo e seu vínculo com
a infidelidade;
• Crenças errôneas sobre o uso do preservativo em
relação à redução da sensibilidade e do prazer;
• Emoções negativas associadas ao comportamento
(vergonha de comprar um preservativo ou solicitá-lo
no posto de saúde ou pedir ao parceiro que coloque);
• Habilidades para uso e colocação correta do preservativo.
Neste caso, ao enunciar esses fatores deveremos iniciar as frases com um verbo, para que sejam expressos da seguinte forma:

• Melhorar os conhecimentos sobre como adotar o comportamento e como adquirir os recursos para praticá-lo;
• Favorecer o acesso a preservativos;
• Reduzir ou eliminar os mitos e preconceitos em relação ao uso de preservativo e à desconfiança do outro, assim como os mitos e preconceitos em relação ao
uso de preservativo e seu vínculo com a infidelidade;
• Modificar as crenças errôneas sobre o uso do preservativo em relação à redução da sensibilidade e do prazer;
• Diminuir as emoções negativas associadas ao comportamento (vergonha de comprar um preservativo
ou solicitá-lo no posto de saúde ou pedir ao parceiro
que coloque);
• Aperfeiçoar ou promover as habilidades para uso
e colocação correta do preservativo.
Ao colocar um verbo ativo antes de cada fatorchave selecionado estaremos enunciando os objetivos de nossa intervenção.
Ao expressar os fatores-chave desta forma estamos
definindo os resultados que esperamos obter com
nossas ações. Em resumo, estamos enunciando os
objetivos de nossa intervenção.
Enunciar com nitidez os objetivos permite conhecer qual será nosso ponto de chegada.
Poder enunciar com nitidez e precisão os resultados
esperados com as ações permitirá:
• Saber aonde se quer chegar. Conhecendo o ponto de
chegada (os objetivos) é mais fácil traçar e definir os
caminhos para chegar até lá (as atividades);
• Que todos os que participam da intervenção atuem
de forma articulada e coerente ao conhecer o objetivo comum ao qual a equipe de trabalho aspira;
• Avaliar se os resultados esperados foram obtidos e
se os objetivos foram ou não cumpridos. Se os objetivos estão pouco precisos, são difusos ou ambíguos
não poderemos avaliar se foram alcançados ou não.
Ao contrário, se estão bem definidos, são concretos,
mensuráveis e realistas poderemos comparar os resultados com os objetivos colocados no início e saberemos se conseguimos cumpri-los. Assim, não só
torna possível a avaliação final dos resultados, mas
também facilita a avaliação e o monitoramento contínuo ao longo de todo o processo de implementação
da intervenção.
Depois de definidos com nitidez os objetivos que
queremos alcançar, teremos que decidir quais são as
estratégias mais adequadas para alcançá-los e desenhar um plano de atividades.
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Atividade 6
Identificando os fatores-chave

1) Na atividade anterior o objetivo era identificar um comportamento específico. Agora que o comportamento a promover ou modificar está definido, propomos identificar os fatores-chave que o determinam.
Para isso utilize a informação que obteve sobre a população e coloque-a em uma matriz como a seguinte:
Fatores-Chave

Comportamento
Específico

Uso de preservativo
em toda relação
sexual

Atitudes e
Crenças

Percepção de
Risco

Emoções

Normas grupais percebidas

“Por uma ou
duas vezes
sem usar
preservativo
não há risco”,
etc.

Contam com
pouca informação
e pensam que
não há risco se o
preservativo não é
usado em uma ou
duas ocasiões, etc.

Ansiedade e
baixa autoestima para
solicitar uso
de preservativo em toda
ocasião, etc.

Consideram que
o preservativo
não deve ser
necessariamente usado
sempre, mas
só em algumas
ocasiões, etc.

Habilidades

Falta de
habilidades de
comunicação
para solicitar e
negociar o uso
de preservativo
ou negar-se a ter
sexo sem ele, etc.

Fatores
Externos
Dificuldade
para conseguir preservativos,
homofobia
social, etc.

Na primeira coluna, escreva o comportamento específico que você definiu na atividade anterior. Depois, complete cada coluna com todos os fatores-chave que correspondam a essa categoria em relação ao comportamento específico selecionado. É importante ser o mais exaustivo possível. Neste caso, demos um exemplo.
Sugerimos que substitua o comportamento que exemplificamos acima pelo comportamento que você
selecionou e que complete o resto das colunas com os fatores-chave detectados em seu diagnóstico.
Por último, selecione um grupo de fatores-chave considerados prioritários por seu peso na determinação
do comportamento ou por ser muito praticado na população em questão.
2) Uma vez feito isto coloque os fatores-chave escolhidos nesta outra matriz, assim como o verbo considerado pertinente.
Verbo

Fator-Chave Selecionado

1. Desenvolver

Habilidades de comunicação para solicitar e negociar uso de preservativo ou negar-se a ter sexo sem ele

2.
3.
4.
5.

Demos o primeiro ponto como exemplo. Ao finalizar esta atividade você contará com os objetivos de sua
intervenção. Assegure-se de que não se confundam com as atividades e que sejam precisos, realistas e
mensuráveis.
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8. Promovendo a mudança de comportamento

8.1 Estratégias de Mudança de Comportamento

Quando os objetivos da intervenção já estão definidos, o próximo passo é estabelecer o melhor caminho
para alcançá-los. Como a maioria das intervenções
aponta para a mudança de comportamento, teremos
que decidir qual é a estratégia mais adequada para
alcançar esta meta.

Veremos agora algumas estratégias que favorecem
a mudança de comportamento. Aqui se fará uma seleção daquelas que foram aplicadas aos comportamentos vinculados ao HIV/Aids.

Existem diversas estratégias para promover a mudança de comportamento. Cada uma tem seus alcances e
limitações a considerar no momento de seleção para
implementação na intervenção. Também, a opção por
uma estratégia ou por outra deverá considerar o comportamento específico que se pretende modificar ou
promover, bem como os fatores-chave priorizados.

Fatores que favorecem a mudança de comportamento
Todo comportamento está associado a atitudes,
crenças, percepções, etc. Estas mantêm o comportamento, favorecendo ou inibindo sua modificação ou
adoção, no caso de um comportamento novo.

Neste capítulo se fará um breve resumo de varias estratégias de mudança de comportamento.

Em primeiro lugar, a colocação em prática de um
comportamento relacionado à saúde depende de
certas crenças que o indivíduo tenha a respeito de tal
comportamento e a respeito de suas consequências.

Com base em objetivos claros, precisamos definir
as atividades a serem realizadas para alcançá-los.

A probabilidade de que um comportamento relacionado à saúde seja praticado depende de quatro fatores:

Vulnerabilidade percebida: depende da percepção do risco de contrair a doença. O sujeito
deveria perceber, por exemplo, o risco que tem
de adquirir HIV/Aids ou sentir-se vulnerável
ante o problema.

Severidade percebida: implica a avaliação
que o individuo faz das consequências clínico-médicas e sociais de ter uma doença. Por
exemplo: que o sujeito perceba as consequências de viver com HIV.

Benefícios percebidos: o individuo deve perceber que o comportamento é realmente eficaz
na redução de seu risco e vulnerabilidade. Isto
é, que o comportamento efetivamente reduz
a ameaça de doença. Por exemplo, o sujeito
dever ver o uso do preservativo como o único
método eficaz para a prevenção do HIV/Aids
e dever perceber sua utilização como factível
para si, ou seja, possível de ser levada a cabo
por ele.

Custos ou barreiras percebidas: tudo o que
a pessoa sente que perderia ao adotar esse
comportamento ou os obstáculos para sua
prática. Por exemplo, crença de que se perde
sensibilidade ao usar preservativo, de que são
pouco acessíveis, etc.

É mais provável que uma pessoa adote um comportamento se ela mesma percebe que é vulnerável e
reconhece que tal comportamento reduz sua vulnerabilidade.

74

De acordo com o modelo, o indivíduo faz uma avaliação custo-benefício no momento de adotar um comportamento relacionado à saúde. Neste sentido, há
mais probabilidades de que adote o comportamento
quando:
• Percebe-se vulnerável frente à doença;
• Avalia que as consequências de adoecer são demasiado negativas, graves ou severas;
• Percebe que o comportamento é eficaz para reduzir
sua vulnerabilidade e evitar as consequências, além
de ser factível;
• Avalia que os custos de adotar o comportamento
são poucos ou sem relevância e são superados pelos
benefícios.

comunidades devem visualizar o problema, perceber
que fatores de fato incidem sobre o mesmo e com
que recursos contam para enfrentá-lo e buscar uma
solução.
Esta proposta implica participação da comunidade
na identificação do problema e no planejamento das
ações em resposta a este. A comunidade deixa de ser
passiva receptora de intervenções para ocupar uma
posição ativa na tomada de decisões e no desenho
das ações.
Para conseguir isto é fundamental que a comunidade
esteja organizada. No caso da população LGBT, nas
últimas décadas, surgiram numerosas organizações
que encabeçaram a resposta ao HIV/Aids neste grupo
social. Com este fim se utilizaram tanto estratégias
diretas como oficinas, aconselhamento, socialização
de informação, etc., até estratégias de advocacy ou
incidência política para fazer com que a problemática do HIV/Aids na população LGBT seja percebida e
levada em conta por quem toma as decisões políticas
sobre a temática.

Outros fatores que favorecem ou impedem a adoção
de um comportamento relacionado à saúde são as
atitudes e opiniões, percebidas pelo sujeito, das outras pessoas que ele considera importantes.
É mais provável que alguém adote um comportamento se perceber que outras pessoas consideradas importantes por ele valorizam e recomendam
esse comportamento.

As estratégias mais exitosas são as que enfocam
mais as comunidades do que indivíduos isolados.

Ao se mudar o clima social normativo em relação
ao comportamento que estamos promovendo (por
exemplo, o uso de preservativo) é muito mais provável que as pessoas desenvolvam atitudes favoráveis
para sua realização e o incorporem a seu repertório,
quando percebem que é um comportamento valorizado em seu grupo social.

Em resumo, para produzir uma mudança de comportamento se deve ter em conta os seguintes fatores:
• Aumento da percepção de risco: se reconhece a
importância de que os sujeitos percebam sua vulnerabilidade à doença para colocar em prática comportamentos de autocuidado em saúde. Há uma
variedade de estratégias para obter isto: oficinas,
aconselhamento, grupos focais ou de reflexão, etc.
Em todos os casos, a finalidade é que o individuo reflita sobre seus comportamentos e seus riscos para
poder começar a percebê-los.

Este último componente incentivou a realização de
intervenções baseadas em formadores de opinião ou
de educação entre pares nas quais pessoas valorizadas e reconhecidas em seu grupo social realizam atividades de educação de pares, oferecem informação,
etc. O item 10.2 examina este fator em mais profundidade.

O empoderamento comunitário

Se os indivíduos percebem sua maior exposição ao
HIV, é mais provável que adotem o comportamento preventivo.

O empoderamento é o processo de fortalecimento
das comunidades para que estas passem a controlar os fatores que incidem sobre sua saúde e
seu bem-estar, a fim de modificar os fatores negativos e potencializar os positivos. Para isto, as

• Modificação do clima social normativo: a cultura
e as normas sociais são fundamentais na construção
das identidades dos sujeitos. As sociedades constroem as expectativas de gênero e estas, por sua vez,
determinam certas relações de poder. Isto ocorre,
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principalmente, nas sociedades nas quais o feminino é visto como inferior ao masculino e, portanto,
fica subordinado a ele. Esta distribuição desigual do
poder pode afetar a possibilidade de tomar decisões
relativas aos comportamentos relacionados à saúde. Por exemplo, isto poderia afetar a possibilidade
de alguns sujeitos negociarem o uso de preservativo
com o parceiro eventual ou de decidir que práticas
sexuais querem realizar e quais não. Isto é produto
de estar numa situação assimétrica de distribuição
do poder.
A população LGBT é afetada, particularmente, pelas
normas sociais e culturais que sancionam as práticas
homossexuais como anormais, desviadas, perversas
ou pecaminosas. Isto provoca, entre outros efeitos:
baixa autoestima nos sujeitos; sexualidade vivida
com culpa e em forma oculta e clandestina; dificuldade para construir uma identidade forte, segura e
bem estabelecida; práticas fortemente genitais dissociadas do afetivo, etc. Tudo isto incide diretamente
na possibilidade de realizar certos comportamentos
preventivos.
No entanto, como as normas sociais não são “naturais”, mas construídas por cada sociedade, podem ser
modificadas, reconstruídas ou substituídas por novas quando sua existência se torna prejudicial para
algum grupo social.
É preciso modificar as normas sociais que condenam as práticas homossexuais para reduzir a vulnerabilidade da população LGBT.
• Participação e organização comunitária: para
poder obter a modificação das normas sociais que
limitam o bem-estar de um grupo é necessário que
este se organize para isso. A organização comunitária implica o compromisso e a participação ativa dos
indivíduos que formam a comunidade. Este é um dos
aportes originais do modelo.
As comunidades devem assumir o controle do problema e dos fatores que o determinam para gerar a
mudança social necessária para alcançar maiores níveis de saúde e bem-estar. Os grupos devem ver a si
mesmos como capazes de produzir estas mudanças
mediante a mobilização comunitária.

E também devem reconhecer-se como cidadãos. Um
cidadão é aquele que, em um país, possui os diretos
que lhe correspondem pelo fato de ser natural dessa
nação. Poder perceber que se possuem diretos implica a possibilidade de:
• reconhecê-los como um recurso que toda comunidade possui;
• poder reclamar do Estado por seu cumprimento ou
pela geração das condições para seu exercício efetivo.
Por exemplo, que as comunidades reconheçam que
têm direito à saúde e se apropriem disso implica que
podem reclamar às autoridades correspondentes
para que este seja respeitado e cumprido. Por outro
lado, o Estado deve garantir que seus cidadãos possam exercer seus diretos e desfrutar deles. Um sujeito
pode saber que tem direito de obter preservativos de
forma gratuita em qualquer hospital público. Mas se
os serviços de saúde não dispõem de insumos suficientes para distribuir, pois o Estado os fornece deficientemente, este indivíduo não poderá exercer seu
direito de receber preservativos gratuitamente. Como
resultado, a possibilidade de exercer seu direito à
saúde e de fazer efetivo o comportamento protetor
se verá reduzida.
A mobilização e organização comunitária são mais
eficazes do que as ações dirigidas aos indivíduos isolados, pois produzem as mudanças sociais, culturais
e políticas necessárias para que os comportamentos
sejam efetivamente modificados e possam ser mantidos no tempo.
A organização comunitária é uma estratégia eficaz para produzir mudanças sociais e políticas e
para exercer a cidadania.
• Prestação de serviços apropriados: este modelo
reconhece que toda mudança duradoura nos comportamentos de saúde de um grupo social deve ser
acompanhada por políticas adequadas que complementem essas mudanças. Suponhamos que nosso
fim é promover o uso correto do preservativo. Nossas
ações seriam inúteis se os sujeitos, uma vez convencidos da importância de adotar este comportamento,
não pudessem ter acesso aos preservativos porque o
posto de saúde mais próximo não dispõe destes para
sua distribuição gratuita. Os serviços de saúde de-

76

vem acompanhar as intervenções para mudar e instalar comportamentos em saúde de modo que estes
possam ser efetivamente adotados pelos sujeitos e
mantidos no tempo.

Então, algumas atividades que poderiam ser selecionadas são:
• Grupos de discussão semanais em que, em cada
sessão, se discuta algum tema vinculado ao HIV/Aids,
ao sexo seguro, às relações de gênero, à cidadania e
direitos etc.
• Oficinas nas quais se ofereça informação sobre o
HIV/Aids e as formas de preveni-lo, mediante atividades lúdicas que estimulem a participação e a reflexão.
• Utilização de meios de comunicação como programas de radio, revistas, vídeos, publicidade etc.,
para que a mensagem chegue a uma grande quantidade de membros da comunidade com o menor
esforço;
• Distribuição de preservativos ou material informativo (folhetos, folders etc.) em lugares-chave de
reunião da população em questão;
• Aconselhamento para orientar indivíduos da população com a qual se vai trabalhar sobre questões
pontuais e oferecer-lhes apoio e informação em situações particulares;
• Atividades recreativas ou artísticas massivas.
Estes tipos de eventos permitem, também, que a
mensagem preventiva chegue a grande quantidade
de membros da população com uma só ação. Permitem também reduzir a habitual solenidade que as
ações em saúde têm, fazendo com que os sujeitos estejam mais receptivos e dispostos a escutar as mensagens. Finalmente estas atividades são muito úteis
para convocar a população em questão em uma primeira instância.

O Estado deve fornecer os recursos e serviços para
que os direitos possam ser realmente exercidos
pelos cidadãos.

9. O Plano de Ação
Todo modelo deve expressar-se em atividades concretas que o levem à prática. Os modelos são construções teóricas e abstratas, e da teoria à realidade
concreta há uma distância considerável.
Por isso, esta fase do desenho da intervenção o trabalho consiste em definir como os modelos de mudança de comportamento se transformam em atividades concretas para alcançar este objetivo.
A seleção das atividades depende de numerosos fatores:
• O modelo de mudança de comportamento ao qual
a equipe adere;
• Os recursos humanos, financeiros e materiais de
que se disponha para realizar a intervenção;
• As características da população em questão. Devem
ser aceitas culturalmente por esta, e ser compreensíveis e acessíveis;
• Os objetivos propostos. É preciso corroborar que as
atividades selecionadas efetivamente conduzam às
mudanças desejadas e realmente influam nos fatores-chave priorizados etc.

As atividades devem ser compreensíveis e acessíveis para a população com a qual vamos trabalhar
e aceitas por ela.

Se a equipe de intervenção decide trabalhar com um
modelo de empoderamento, por exemplo, terá que
priorizar atividades que gerem reflexão na população em questão os riscos e as práticas preventivas.
Também deverão ser incluídas atividades que promovam a participação da comunidade e o trabalho
entre pares.

Uma vez definidas as atividades com precisão, teremos que colocá-las no tempo, elaborando um cronograma, e avaliar que recursos serão necessários
para sua implementação, elaborando um orçamento. Também é importante distribuir responsabilidades desde o primeiro momento explicitando quem
estará a cargo de cada uma das ações e, portanto,
será responsáveis por sua realização.

É preciso selecionar atividades que realmente influam nos fatores-chave e produzam as mudanças de comportamento desejadas.

Além da atividade concreta selecionada, é importante considerar as formas de intervenção que podem
ser realizadas:
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Intervenções individuais
São as intervenções que objetivam a mudança do comportamento de risco das pessoas. São baseadas
no conhecimento, crenças, valores e atitudes e oportunizam a capacitação das pessoas em novas
habilidades, condutas e comunicação. Abordam o conhecimento individual sobre formas de transmissão e prevenção das DST/HIV/AIDS, as experiências com o coito anal desprotegido, o uso de drogas,
o desenvolvimento de habilidades para tomada de decisão individual. A disponibilização de informes
impressos, a realização do teste do HIV, a colocação correta do preservativo, etc. Estas estratégias de
prevenção são muito comumente realizadas por meio do aconselhamento individual nos serviços ou
nas conversas individuais nas ONG.

Intervenções de grupo
São as intervenções que se desenvolvem em pequenos grupos, pontuais ou por um determinado
período de tempo, que abordam a dinâmica das relações sexuais e afetivas entre as pessoas, tomando como referência o contexto social no qual as pessoas daquele grupo estão inseridas. Procuram
motivar pequenos grupos a refletirem sobre os contextos de risco e vulnerabilidade. A motivação de
procurar o serviço de saúde, a atuação de pequenas redes sociais entre pares, a capacitação de multiplicadores, a abordagem da homofobia internalizada, habilidades de comunicação, negociação do
sexo seguro, o adoecimento por aids, o aconselhamento coletivo, as campanhas para realização de
teste do HIV, são temas e formas típicas deste tipo de intervenção.

Intervenções comunitárias
São as intervenções que se desenvolvem, buscando uma modificação em normas sociais do comportamento sexual, por meio do trabalho de pares e no advocacy para a mudança na legislação referente
aos direitos humanos. Alcançam um grande número de pessoas, mas não alcançam os indivíduos
que não se sentem parte de uma comunidade ou não respondem a atuação de pares. Valorizam a
cultura sexual das comunidades, sem correr o risco de reforçar a culpabilização da conduta sexual
individual. Promovem parcerias múltiplas e geram um processo local de mobilização. Podem se valer
das intervenções de grupos, mas de forma articulada com diferentes atores sociais na construção de
uma agenda mais ampla e política. Educação de pares, mobilizações de rua, ações de advocacy no
executivo, legislativo e judiciário, são exemplos de intervenções comunitárias.
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Intervenções Mais Eficazes

Intervenções Pouco Eficazes

Estão sustentadas por apoio político e lideranças visíveis
e fortes.

Carecem de apoio político e liderança.

Incluem temas de sexualidade, gênero e orientação sexual.

Não abordam questões de sexualidade, gênero e orientação
sexual.

Incorporam os esforços de múltiplos setores (governo, sociedade civil, saúde). São intersetoriais.

Limitam-se a um só setor (geralmente a saúde).

Dirigem-se a uma população bem definida e delimitada.

Limitam-se a enviar “mensagens universais” a uma população geral indiferenciada.

Possuem objetivos bem definidos: têm especificadas as mudanças de comportamento que se quer obter e por quem.

Possuem objetivos vagos ou pouco precisos.

Propõem atividades precisamente definidas, simples e fáceis de compreender por qualquer membro da população
em questão.

Incluem atividades complicadas, difíceis de entender e implementar.

Estão dirigidos a populações sob maior risco, mais vulneráveis ou expostas de acordo com os dados epidemiológicos
ou sociodemográficos.

Estão dirigidos a populações de baixo risco ou à população
geral de maneira indiferenciada.

Incluem a participação comunitária. A população em questão participa na identificação do problema e no desenho
e avaliação das atividades. Incluem-se os lideres comunitários.

As atividades são desenhadas por um seleto grupo. A abordagem é unidirecional, sem possibilidade de intercâmbios
nem possibilidade da comunidade opinar e participar na
tomada de decisões.

Utilizam a mesma linguagem que a população em questão. Como resultado, os indivíduos compreendem a mensagem, aceitam-na e se identificam com ela, pois “é a mesma
língua”.

Utilizam uma linguagem demasiado científica e distante
da realidade da população em questão. Como resultado as
mensagens não são de todo compreensíveis, são impessoais e pouco acessíveis aos beneficiários.

Proporcionam apoio grupal aos indivíduos. Não estão centrados em indivíduos isolados.

Dirigem-se a indivíduos isolados, não a grupos.

Adaptam-se às características culturais (religiosas, artísticas etc.) da população em questão e por isso são aceitos
por esta.

Prestam serviços fora do contexto da vida cotidiana da população em questão.

Visam mudar o ambiente social que envolve a população
em questão. Reconhecem a importância do contexto sociocultural na escolha dos comportamentos e na produção da
saúde-doença. Para isto combinam mais de uma estratégia
ou atividade (rádio, revista, grupo de reflexão semanal).
Aceitam que apenas oferecer informação não resulta em
mudança de comportamento.

Enfocam em uma única atividade ou se dedicam só a fornecer informação.

Chegam onde a população em questão, trabalha, estuda
ou frequenta cotidianamente. Planejam as estratégias para
que as atividades sejam acessíveis para todos os membros
da população em questão.

São inacessíveis. Chegar aos serviços também é dificultoso.

Buscam mudanças graduais a longo prazo.

Estão focados em obter resultados imediatos a curto prazo.

Têm em conta as necessidades e os desejos da população em
questão. Evitam impor atividades ou solicitar mudanças de
comportamento ou novos comportamentos não desejados.

Impõem atividades ou mudanças de comportamento à população em questão.

São flexíveis e podem adaptar-se às mudanças ou às situações não previstas no planejamento. Podem detectar as
mudanças na população em questão ou no contexto da
intervenção e adequar-se a elas.

São rígidos, com pouca capacidade para a mudança e o
melhoramento contínuo. Pouca capacidade de autocrítica
e autoavaliação.

Têm continuidade no tempo. São sustentáveis.

São intervenções únicas, sem continuidade nem seguimento posterior.

Adaptado de HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infections: Global Epidemiology, Impact and Prevention. ODA. Overseas Development
Administration. Public Health Laboratory Service, London. 1996
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Atividade 7
Definindo as atividades
Agora que você já definiu os objetivos de sua intervenção, é preciso selecionar as atividades para alcançá-los.
Para isso, propomos que você coloque os objetivos na primeira coluna. E na segunda coluna coloque
a(as) atividade(s) que acredita serem mais apropriadas para alcançar cada um deles.
Completamos o primeiro ponto como exemplo:

Objetivos

Atividades

1. Desenvolver habilidades de comunicação para solicitar e negociar uso
de preservativo ou negar-se a ter sexo sem ele

Grupos semanais de
discussão e reflexão

2.
3. etc.
Ao finalizar esta atividade você já terá quase terminado de definir uma possível intervenção que sua
organização ou grupo poderão implementar.

9.1 Monitoramento e Avaliação
Como sabemos se conseguimos a mudança?
Monitoramento corresponde ao processo de coleta
de informação para medir ou progresso no alcance
dos objetivos do plano de ação.
Avaliação é o processo de análise das informações
para determinar se os objetivos do plano foram alcançados, emitir um juízo a respeito e traçar os próximos passos.
O monitoramento é a obtenção de informação
constante enquanto a avaliação é a análise e sistematização periódica desta.

A avaliação é parte essencial de toda intervenção
porque a partir dela podemos:
• Identificar estratégias ou ações que foram exitosas
para mantê-las, continuá-las ou replicá-las;
• Identificar que atividades não levam aos resultados
esperados para evitá-las ou modificá-las e fazer com
que funcionem;
• Facilitar a tomada de decisões em relação ao plano
de ação sustentando-as com informações e dados;
• Sistematizar os resultados das ações para compartilhá-los com outras organizações;
• Mostrar resultados aos nossos financiadores que
demonstrem o bom uso do financiamento recebido.
Isto permitirá também captar novos recursos;
• Servir como diagnóstico para o desenvolvimento de futuras intervenções a partir do aprendido na execução atual.
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Com as informações obtidas no processo de avaliação poderemos conhecer:
• Como vai a intervenção
• Se os objetivos foram atingidos
• Em que medida se pode atribuir essa conquista
às nossas ações

HIV/Aids através da promoção de habilidades como
conhecimento e confiança em si mesmo, comunicação assertiva para resistir à pressão do parceiro de
não usar o preservativo ou negar-se a realizar práticas sexuais não desejadas, controle das emoções e
dos impulsos, etc. Uma forma de avaliar ao longo de
todo o processo é, por exemplo, elaborar uma pequena pesquisa ou questionário que forneça informação
sobre o grau de desenvolvimento destas habilidades
nos participantes. Pode-se solicitar aos participantes,
por exemplo, que respondam o questionário no princípio, antes de iniciar a série de encontros, novamente volta do quinto encontro, para ter informações de
base com as quais poderemos comparar os resultados parciais. Se os dados mostrarem que o objetivo
não está sendo alcançado, ainda se tem tempo de
introduzir as modificações necessárias à atividade
para seguir em busca de nossos objetivos.

Quando uma intervenção é desenhada, prevê-se um
curso esperado do desenvolvimento da mesma. A partir do diagnóstico inicial da população em questão,
da informação epidemiológica e sociodemográfica,
dos recursos disponíveis e do comportamento a modificar, selecionam-se certas atividades consideradas
como as mais adequadas para alcançar o objetivo
de gerar uma mudança comportamental no grupo
em questão. Ao pensar cada um destes passos, quem
desenha a intervenção prevê como será o desenvolvimento esperado das atividades que a compõem.
É importante avaliar, não só ao final da intervenção, mas também ao longo de sua execução.

Outra forma de avaliar ao longo do processo seria dedicar um espaço ao final de cada encontro para que
os participantes compartilhem sua opinião quanto à
atividade, se está sendo útil e o que modificariam ou
agregariam para os próximos encontros.

Sabemos que a realidade é mutável, turbulenta e dinâmica. Apesar de podermos prever e antecipar grande parte do que vai acontecer na implementação da
intervenção, não podemos prever tudo. Elementos
não previstos no planejamento original emergem no
transcurso das atividades. Por isso, é essencial prever
dois tipos de avaliação para nossa intervenção:

Avaliar durante processo de implementação das
ações permite detectar obstáculos não previstos,
a tempo para adequar a intervenção.
Avaliação de resultados: é a que compara os resultados finais obtidos com a execução da intervenção
com os objetivos propostos em um primeiro momento, isto é, com os resultados que se esperava obter.
Desta forma pode-se determinar a conquista ou não
destes, o sucesso ou não de nosso plano. Poder identificar os resultados alcançados é de vital importância porque, como se disse antes, nossos financiadores
vão querer saber quais foram os efeitos e as conquistas da intervenção que financiaram.

Avaliação de processo: realizada durante a execução da intervenção, isto é, enquanto ela está em curso. Permite-nos fazer um seguimento constante de
sua evolução e desenvolvimento para detectar questões não previstas no planejamento inicial. Detecta
obstáculos imprevistos assim como oportunidades e
elementos positivos que poderemos aproveitar. O fim
desta forma de avaliação é perceber tudo isto no momento oportuno e adequado para introduzir as modificações em nossa intervenção que nos permitam
seguir em busca de nossos objetivos.
Na prática, desenvolvemos instrumentos para
coletar informações em diferentes momentos da
implementação das ações.

Por outro lado, permitirá capitalizar a informação
obtida para utilizá-la no desenho de futuras intervenções. Isto é, continuar com aquelas atividades
que resultaram eficazes e exitosas e rever aquelas
que não o foram.

Por exemplo, supondo que identifiquemos, entre
nossas atividades, um grupo semanal de jovens no
qual se discutam temas vinculados à prevenção do

Avaliar ao final nos permite conhecer se a mudança de comportamento realmente ocorreu na população em questão.
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Independente de a avaliação ser realizada durante
ou ao final da implementação da intervenção, ela
deve ser pensada e definida desde o início. Antes de
começar a execução de nossas ações já devemos ter
estabelecido como serão avaliadas. Para isto pode-se
seguir os seguintes passos:
1) Definir precisamente os objetivos a alcançar: Os
objetivos são o parâmetro com o qual compararemos
os dados obtidos na avaliação e que nos informará se
foram cumpridos ou não. Devem estar corretamente
definidos. Isto é, devem ser mensuráveis, concretos e
específicos. Não se deve confundir o objetivo com a
atividade. O objetivo é a mudança que a organização
quer obter em sua comunidade. A atividade é como
se vai obtê-la, o método ou estratégia com a qual se
pretende alcançar essa mudança. Por exemplo:
Objetivo correto: “Promover habilidades de comunicação assertiva, confiança em si mesmo e controle
das emoções e dos impulsos em 20 jovens LGBT para
favorecer o autocuidado e reduzir sua exposição ao
HIV/Aids” (Indica a mudança desejada).
Objetivo incorreto: “Realizar 10 encontros de reflexão e discussão para promover habilidades de comunicação assertiva, confiança em si mesmo e controle
das emoções e dos impulsos em 20 jovens LGBT com
a finalidade de favorecer o autocuidado e reduzir sua
exposição ao HIV/Aids (Esta é, em realidade, a atividade com a qual a organização vai obter seu objetivo. Neste caso, promover as habilidades é o objetivo enquanto os 10 encontros são a atividade para
alcançá-lo).
É preciso definir precisamente os objetivos a alcançar por nossas ações e não confundi-los com
as atividades.
2) Determinar o tipo de avaliação a utilizar: Como
dissemos anteriormente, é recomendável complementar ambos os tipos de avaliação. Quer dizer, avaliar os resultados, mas também avaliar durante todo
o processo de implementação do plano de ação.
3) Identificar indicadores para cada objetivo: Um
indicador é uma medida que nos permite identificar situações e dados da realidade para verificar se nosso objetivo foi atingido. Permite detec-

tar e coletar elementos da realidade que indicam
se nossa meta foi alcançada ou não. Para elaborar
um indicador devemos responder às seguintes perguntas:
- Como me dou conta de que consegui o que esperava produzir com minha atividade?
- Quais elementos, fatos, dados ou produtos me indicam que alcancei meu objetivo?
Cada objetivo deve estar acompanhado por seu correspondente indicador. Ou seja, pela forma de verificar se a mudança ou situação buscada se cumpriu
na realidade. Por exemplo, tomemos o objetivo que
estabelecemos no ponto anterior:
“Promover habilidades de comunicação assertiva,
confiança em si mesmo e controle das emoções e dos
impulsos em 20 jovens LGBT para favorecer o autocuidado e reduzir sua exposição ao HIV/Aids”
Para alcançar este objetivo, a atividade proposta era
a realização de 10 encontros de reflexão e discussão
semanais.
Dado que geralmente optamos por combinar a avaliação de resultados com a de processo, é necessário
pensar em indicadores que nos informem sobre a realização das ações durante sua execução, mas também permitam verificar o cumprimento dos objetivos
ao final. Isto é, necessitaremos indicadores de processo e indicadores de resultado.
Para o objetivo posto como exemplo poderíamos
pensar os seguintes indicadores:
Indicadores de processo
• Número de participantes a cada encontro
• Grau ou percentagem de satisfação com os encontros
• Grau de participação e interesse demonstrado durante os encontros, etc.
Indicadores de resultado
• Número de participantes à totalidade dos encontros
• Número de jovens com habilidades adquiridas de
comunicação assertiva, controle de emoções e impulsos e confiança em si mesmo
• Número de jovens que põem em prática as habilidades adquiridas em situações concretas, etc.
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O indicador nos diz que dados é preciso observar
na realidade ou na população para saber se atingimos o objetivo.

4) Definir como obteremos os dados para cada
indicador: Sabendo quais dados devemos priorizar
para saber se alcançamos nosso objetivo ou não,
teremos que definir agora como vamos obter esses
dados. As metodologias de coleta de dados são múltiplas. Algumas delas são:
• Observação direta;
• Entrevistas;
• Registros de presença/participação;
• Entrevistas ou questionários; etc.

Ao pensar um indicador devemos definir com absoluta nitidez aquilo que se propõe medir. Por exemplo,
se vamos tomar como indicador de resultado de nossa ação o número de jovens com habilidades adquiridas, antes deveremos definir e estabelecer com certeza o quê se considerará dentro dessa categoria. Quer
dizer, que dados da realidade incluiremos dentro dessa definição. Em primeiro lugar, teremos que definir
concretamente em que consiste a habilidade em si
mesma, por exemplo, o que se entende por “confiança em si mesmo” ou a “comunicação assertiva”.

Exemplos:
- para o indicador “Número de participantes aos encontros”, é suficiente a lista de presença assinada pelos participantes;
- para o indicador “Número de jovens com habilidades adquiridas” será mais adequado aplicar um
questionário ou entrevista se decidirmos que para
considerar alguém dentro dessa categoria é necessário que demonstre quanto aprendeu durante a
atividade. Este questionário deverá ser o mesmo que
os participantes completaram no início e meados da
série de encontros para que possamos comparar os
resultados e avaliar se esta ação foi eficaz.

Em segundo lugar, teremos que explicitar que comportamentos, gestos ou atitudes nos informam que
um sujeito “confia em si mesmo” ou “se comunica
assertivamente”. Depois, podemos definir e elaborar
o indicador.
Por exemplo, poderíamos definir que jovem com “habilidades adquiridas” possa informar, depois de um
tempo, que as colocou em prática nas situações adequadas e continua fazendo uso delas.

É preciso selecionar os métodos para obter os dados da realidade ou da população que cada indicador abrange.

É preciso definir com precisão os indicadores que
utilizaremos para avaliar nossas atividades, antes de implementá-las.

Outros exemplos poderiam ser:

Indicador

Metodologia para obter o dado

Grau ou porcentagem de satisfação com os encontros

Uma entrevista na qual se solicite aos participantes sua opinião
acerca do desenvolvimento dos encontros em relação a suas expectativas; um espaço ao final de cada encontro para que exponham
suas opiniões e as compartilhem com outros.

Grau de participação e interesse demonstrado durante os
encontros

Observação direta durante o desenvolvimento de cada encontro,
registrando o quanto participam na atividade por meio de seus gestos, opiniões, disposição para realizar as tarefas solicitadas durante
a mesma etc.

Número de jovens que põem
em prática as habilidades
adquiridas em situações con-

Uma entrevista com cada participante, realizada algum tempo depois de finalizados os encontros, para indagar em profundidade o
grau da aplicação do incorporado na atividade. Ou seja, se realmen-

cretas

te põem em prática as habilidades que supostamente adquiriram.
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Atividade 8
Definindo a estratégia de avaliação
A esta altura, você já definiu os objetivos de sua intervenção e as atividades para alcançá-los. Mas
antes de implementá-las, terá que desenhar uma estratégia que permita avaliar a intervenção e comprovar que as mudanças desejadas se produziram.
Para isto, propomos seguir os seguintes passos:
1) Volte a ler os objetivos. Revise para que sejam claros, concretos, realistas e mensuráveis. Assegure
também que não se confundam com as atividades.
2) A seguir, escreva-os na matriz abaixo, na coluna correspondente. Na segunda coluna, transcreva as
atividades pensadas para cada objetivo. Na terceira coluna, estabeleça quantas pessoas se pretende
alcançar com a atividade, o que se denomina meta ou resultado. Esta quantificação estimada inicial
permite comparar a informação que a avaliação prevê. Assim será possível saber se os objetivos estão
ou não sendo alcançados.
3) Depois, para cada objetivo, defina o indicador que utilizará para medir o avanço da atividade e o
alcance do objetivo correspondente.
4) Na última coluna, junto a cada indicador selecione um método para obter o dado que este solicita.
Damos o primeiro ponto como exemplo.

Objetivo

Atividade

Meta ou Resultado

Indicador

Método

1.Desenvolver
habilidades de
comunicação para
solicitar e negociar
uso de preservativo ou negar-se
a ter sexo sem o
mesmo

Grupos semanais de discussão e reflexão

20 jovens com habilidades de comunicação desenvolvidas

X participantes
do grupo

Planilha de registro da assistência

Quantidade de
participantes
com habilidades
desenvolvidas

Enquete final e
entrevista em
profundidade
dois ou três meses depois

Grau de satisfação com a
atividade

Enquete de opinião ao finalizar
cada encontro

2. etc.
Ao finalizar esta matriz você já contará com uma intervenção desenhada, pronta para ser implementada.
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10. Outros modelos possíveis de intervenção

Por outro lado, é uma premissa fundamental neste
modelo a participação da comunidade em todas as
fases da intervenção, desde o diagnóstico inicial e a
identificação do problema até o desenho e a seleção
das atividades e sua avaliação.

A maioria dos modelos de intervenção segue os passos do Modelo de Cadeia de Mudanças que, resumidos, são os seguintes:
1º) Caracterização e descrição da população em
questão com base nos dados epidemiológicos, sociodemográficos e informação obtida da pesquisa;
2º) Identificação do comportamento específico a modificar ou promover;
3º) Identificação e delimitação dos fatores-chave que
determinam o comportamento selecionado e enunciação precisa dos objetivos da intervenção;
4º) Seleção e/ou desenho das atividades mais adequadas para influir nos fatores-chave e alcançar os
objetivos;
5º) Implementação de uma estratégia de avaliação
para comprovar que os objetivos foram alcançados.

O modelo de pesquisa-ação, então, consta das seguintes etapas:
1°) Começo: O processo é geralmente iniciado por
um agente externo (por exemplo, uma ONG). Este
mobiliza a comunidade para que assuma um papel
ativo e seus membros ocupem também a posição de
pesquisadores.
2°) Formulação do problema: o agente externo junto com os membros da comunidade definem o problema a ser pesquisado.
3°) Desenho de pesquisa e métodos: a comunidade e o agente externo selecionam conjuntamente os
métodos para coletar a informação de acordo com os
recursos disponíveis.

No entanto, a partir destes passos básicos foram desenvolvidas outras estratégias de intervenção que incluem algumas variações. Neste capítulo trataremos
de duas delas.
Há outros modelos de intervenção que demonstraram ser efetivos para mudar comportamentos
na população LGBT.

4°) Análise: o grupo elabora os elementos de coleta
de dados apropriando-se e desenvolvendo esta habilidade. A informação é analisada por toda a equipe
(agente externo e comunidade participante).

10.1 O Modelo de Pesquisa-Ação

Os membros da comunidade adotam um papel
ativo e participativo ocupando o lugar de pesquisadores e desenvolvendo habilidades.

Este modelo estabelece que a teoria e a prática estão intimamente vinculadas numa relação de mútua
construção. A intervenção na comunidade e a produção de conhecimento científico e teórico são duas
faces da mesma moeda.

10.2 O Modelo de Formadores de Opinião
Este modelo de intervenção baseia-se na Teoria da
Ação Raciocinada que coloca a norma social percebida como um dos fatores mais importantes para a
mudança de comportamento. É mais provável que
um sujeito mude seu comportamento ou adote um
novo quando percebe que o mesmo é valorizado por
outras pessoas consideradas importantes por ele.

As ações e a intervenção na comunidade resultam
numa série de produtos. Da sistematização destes e da reflexão que esta tarefa implica emergem
saberes, conhecimentos, teorias e modelos que
podem ser utilizados como fundamento para futuras intervenções.

Nesta estratégia se identificam, selecionam, recrutam
e capacitam líderes da comunidade em, por exemplo,
HIV/Aids e comportamentos preventivos. Supõe-se
que os líderes sejam pessoas reconhecidas e valori-

O modelo de pesquisa-ação postula que a produção de informação e a intervenção são dois momentos simultâneos.
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zadas pelos outros membros da comunidade ou da
população em questão, e que sejam formadores de
opinião. As outras pessoas se identificam com eles
e podem tomá-los como modelo a seguir. Por outro
lado, ao serem referência para o grupo, suas opiniões
e conselhos são levados em consideração.

É mais provável que uma pessoa adote um comportamento se percebe que as pessoas valorizadas de seu grupo o praticam e o recomendam.

Esta posição particular dentro da comunidade faz
com que tenham maior capacidade de influenciar
os outros membros da população em questão, favorecendo as mudanças de comportamento. Se eles
praticam e promovem, por exemplo, o uso de preservativo de forma correta, é mais provável que esse
comportamento se instale como norma social valorizada e os demais o adotem.
Este modelo seleciona líderes e pessoas influentes
de um grupo para que promovam a adoção de um
comportamento saudável.
Estas pessoas são chamadas “formadores de opinião”
porque suas opiniões, valores e crenças influenciam
as opiniões dos outros, visto que eles são muito populares e têm muito contato com outras pessoas.
Como são reconhecidos na comunidade (isto é, muitas pessoas os conhecem) podem distribuir amplamente a mensagem preventiva, sendo sua capacidade de aproximação muito maior.
A ideia é que se a pessoa percebe que seus pares ou
os líderes de seu grupo adotam, promovem, recomendam e/ou opinam favoravelmente sobre um determinado comportamento é mais provável que ela o
adote, como forma de tentar adequar-se ou mostrar
seu pertencimento a esse grupo.
Este modelo tenta ampliar seu olhar incorporando
fatores do contexto do individuo na explicação da
mudança de comportamento. De fato, coloca como
fator fundamental da mudança de comportamento
as opiniões e as influências das outras pessoas significativas para o sujeito. No caso particular da população LGBT, estes fatores são de importância central
já que a homofobia, a discriminação e o estigma são
elementos culturais diretamente vinculados à maior
vulnerabilidade deste grupo.
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COMENTÁRIO FINAL
Desenhar e implementar intervenções focalizadas é uma tarefa que se
torna mais simples se contarmos com ferramentas para levá-la a cabo.
Também se simplifica se é realizada em grupo, com todos os membros de
sua organização.
Esperamos que esta seção do Guia tenha trazido essas ferramentas para
poder cumprir com o objetivo de desenvolver intervenções que reduzam as
vulnerabilidades e a exposição da população gay, bissexual, trans e HSH
ao HIV/Aids.
Não se espera que as intervenções das organizações comunitárias e da sociedade civil substituam ou preencham o vazio deixado pela falta de ações
do governo. Muito pelo contrario, a proposta é fortalecer as capacidades
de nossas organizações para complementar as ações governamentais e/ou
favorecer sua participação em instâncias de tomada de decisão e desenho
de políticas e programas trazendo aportes valiosos e concretos.
Em resumo, fornecer ferramentas para potencializar a participação de nossas organizações LGBT nas respostas nacionais ao HIV/Aids, sem que isto
diminua a responsabilidade do Estado na prestação de serviços de atenção
e prevenção de HIV/Aids em populações expostas.
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LINKS
ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais: www.abglt.org.br
ABIA – Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids: www.abiaids.org.br
APPAD – Associação Paranaense da Parada da Diversidade: www.paradadadiversidade.org.br
ASICAL – Associação para Saúde Integral e Cidadania na América Latina e no Caribe: www.asical.org
Câmara dos Deputados: www.camara.gov.br
CFEMEA – Centro Feminista de Estudos e Assessoria: www.cfemea.org.br
CEPIA – Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação: www.cepia.org.br
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde: www.aids.gov.br
International HIV/AIDS Alliance (em português): www.aidsalliance.org/sw34796.asp
International Women’s Health Coalition: www.iwhc.org (em português)
Projeto Aliadas: www.abglt.org.br/aliadas
Senado Federal: www.senado.gov.br
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ANEXOS
ANEXO 1 - Exemplo de Lei de proibição de discriminação a portadores do HIV/Aids
Lei 11.199, de 12-07-2002 que proíbe a discriminação aos portadores do HIV/AIDS no estado de São Paulo.
Diário Oficial do Estado de São Paulo - Poder Executivo - 13/07/2002
LEI Nº 11.199, DE 12 DE JULHO DE 2002 (Projeto de lei nº 641/2000, do deputado Roberto Gouveia - PT)
Proíbe a discriminação aos portadores do vírus HIV ou às pessoas com AIDS e dá outras providências
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - É vedada qualquer forma de discriminação aos portadores do vírus HIV ou a pessoas com AIDS.
Artigo 2º - Para efeito desta lei, considera-se discriminação aos portadores do vírus HIV ou às pessoas com
AIDS:
I - solicitar exames para a detecção do vírus HIV ou da AIDS para inscrição em concurso ou seleção para ingresso no serviço público ou privado;
II - segregar os portadores do vírus HIV ou as pessoas com AIDS no ambiente de trabalho;
III - divulgar, por quaisquer meios, informações ou boatos que degradem a imagem social do portador do vírus
HIV ou de pessoas com AIDS, sua família, grupo étnico ou social a que pertença;
IV - impedir o ingresso ou a permanência no serviço público ou privado de suspeito ou confirmado portador
do vírus HIV ou pessoa com AIDS, em razão desta condição;
V - impedir a permanência do portador do vírus HIV no local de trabalho, por este motivo;
VI - recusar ou retardar o atendimento, a realização de exames ou qualquer procedimento médico ao portador
do vírus HIV ou pessoa com AIDS, em razão desta condição;
VII - obrigar de forma explícita ou implícita os portadores do vírus HIV ou pessoa com AIDS a informar sobre a
sua condição a funcionários hierarquicamente superiores.
Artigo 3º - Todos os prontuários e os exames dos pacientes são de uso exclusivo do serviço de saúde, cabendo
ao responsável técnico pelo setor garantir sua guarda e sigilo.
Parágrafo único - O médico ou qualquer integrante da equipe de saúde que quebrar o sigilo profissional, tornando público, direta ou indiretamente, por qualquer meio, mesmo que por intermédio de códigos, o eventual
diagnóstico ou suspeita de AIDS ou do vírus HIV ficarão sujeitos às penalidades previstas nos Códigos de Ética
e Resoluções dos respectivos conselhos profissionais, além do previsto nesta lei.
Artigo 4º - A solicitação de qualquer exame relacionado à detecção do vírus HIV ou da AIDS deverá ser precedida de esclarecimento sobre seu tipo e finalidade, sendo obrigatório o consentimento expresso do servidor nos
termos da Lei nº 10.241, de 17 de março de 1999.
Artigo 5º - O médico do trabalho, da empresa médica contratada ou membro da equipe de saúde, com base
em critérios clínicos e epidemiológicos, deverão promover ações destinadas ao servidor diagnosticado como
portador do vírus HIV ou com AIDS, visando:
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I - adequar suas funções e eventuais condições especiais de saúde;
II - se essa medida não for possível, mudar sua atividade, função ou setor, evitando a segregação, proibida no
artigo 2º, inciso II desta lei.
Artigo 6º - Vetado.
Artigo 7º - Vetado.
Parágrafo único - Vetado.
Artigo 8º - É proibido impedir o ingresso, a matrícula ou a inscrição de portador do vírus HIV ou pessoa com
AIDS em creches, escolas, centros esportivos ou culturais, programas, cursos e demais equipamentos de uso
coletivo, em razão desta condição.
Artigo 9º - Consideram-se infratores desta lei as pessoas físicas ou jurídicas que, direta ou indiretamente,
tenham concorrido para o cometimento da infração.
Artigo 10 - O descumprimento da presente lei será considerado falta grave, ficando o servidor público que cometer a infração sujeito a penalidade e processo administrativos, previstos na legislação vigente, sem prejuízo
das demais sanções civis e criminais cabíveis.
Artigo 11 - As empresas ou entidades de direito privado que infringirem esta lei serão punidas com multa de
10.000 (dez mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP vigente.
Artigo 12 - Vetado.
Artigo 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 12 de julho de 2002
GERALDO ALCKMIN
Alexandre de Moraes
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania
Gabriel Benedito Isaac Chalita
Secretário da Educação
José da Silva Guedes
Secretário da Saúde
Rubens Lara
Secretário-Chefe da Casa Civil
Dalmo Nogueira Filho
Secretário do Governo e Gestão Estratégica
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 12 de julho de 2002.
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JUSTIFICATIVA
O Brasil, graças à organização e à mobilização da sociedade civil, vem se destacando no contexto latinoamericano e internacional pelo seu posicionamento avançado no enfrentamento à epidemia de HIV/AIDS.
Diversos episódios de discriminação, ocorridos nos primeiros anos da epidemia, fruto da ignorância e do preconceito, foram superados pela informação, mudando a dinâmica social da doença, melhorando em muito
a qualidade de vida dos portadores, gerando uma nova consciência na sociedade, tendo o SUS como grande
aliado.
Conquistas que, infelizmente, ainda não fizeram mudar o comportamento preconceituoso e excludente de
muitas empresas e órgãos públicos. Por ignorância ou má-fé, em geral visando o lucro fácil, tem se demitido,
tentado demitir ou impedir a contratação de portadores do HIV e/ou indivíduos com AIDS, ou ainda criado
situações de discriminação e constrangimento que forcem a demissão destes cidadãos e cidadãs, instituindo
mecanismos de discriminação intoleráveis a uma sociedade democrática.
O projeto de lei ora apresentado visa impedir e punir estes mecanismos discriminatórios, sob pena de estarmos gerando uma nova classe de excluídos em nossa sociedade. Baseia-se o projeto em texto elaborado por
técnicos da Delegacia Regional do Trabalho de São Paulo, do Ministério do Trabalho e da Secretaria de Estado
da Saúde, com o apoio de membros do Ministério Público Federal, do Poder Legislativo paulista e de inúmeras
organizações não-governamentais ligadas aos direitos dos portadores do HIV e das pessoas com AIDS.
Estas instituições, entidades e movimentos elaboraram o seguinte texto, como subsídio para seu debate legislativo:
“Considerando:
1 - o estabelecido na Constituição Brasileira de 1988, TÍTULO I Art. 3º. “Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil: Inciso IV – Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação” ;
2 - o previsto na Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho concernente à discriminação em
matéria de emprego e profissão;
e que:
• a sorologia positiva para o vírus HIV ou indivíduos com AIDS, em si, não acarreta prejuízo da capacidade
laborativa de seu portador;
• não foi documentado nenhum caso de transmissão do vírus HIV mediante convívio social, em ambiente
familiar, de trabalho, escolar e outros, não se configurando situações de risco;
• as medidas para o controle da infecção pelo vírus HIV ou indivíduos com AIDS são a correta informação e os
procedimentos preventivos pertinentes;
• as pesquisas relativas ao HIV vêm apresentando resultados significativos, no sentido de melhorar a qualidade de vida dos portadores;
• ações envolvendo portadores do HIV/AIDS devem ser conduzidas segundo os preceitos da ética e do sigilo.”
Neste 1º de dezembro de 2000, Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, apresentamos este projeto de lei para
apreciação das senhoras e dos senhores deputados.
Sala das Sessões, em

Deputado Roberto Gouveia (PT)
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ANEXO 2 - Exemplo de Lei de proibição de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 5.304, DE 17 DE JULHO DE 2.007:
INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE COLATINA A
PROMOÇÃO E O RECONHECIMENTO DA LIBERDADE
DE ORIENTAÇÃO, PRÁTICA, MANIFESTAÇÃO, IDENTIDADE SEXUAL E ESTABELECE PENALIDADES AOS
ESTABELECIMENTOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO,
QUE DISCRIMINAREM PESSOAS EM VIRTUDE DE SUA
ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO:
Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do
Estado do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a
seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica instituído no âmbito do Município de
Colatina a promoção e o reconhecimento da liberdade de orientação, prática, manifestação, identidade
sexual e estabelece penalidades aos estabelecimentos localizados no município, que discriminarem pessoas em virtude de sua orientação sexual e identidade de gênero.
Artigo 2º - Dentro do âmbito de sua competência, o
Poder Executivo Municipal apenará todo estabelecimento comercial, industrial, prestador de serviço,
entidades, representações, associações e sociedade
civis que, por ato de seus proprietários, prepostos ou
responsáveis, discriminar pessoas em razão de sua
orientação sexual.

V - preterimento em aluguel ou aquisição de imóveis
para fins residenciais, comerciais ou de lazer;
VI – preterimento em exames, seleção ou entrevista
para ingresso em emprego;
VII – preterimento em relação a outros consumidores
que se encontre em idêntica situação;
VIII – adoção de atos de coação, de ameaça ou de
violência.
Artigo 4º - Aos infratores desta Lei, agente do Poder
Público Municipal que, por ação ou omissão, for responsável por práticas discriminatórias serão aplicadas as seguintes sanções:
I – Suspensão:
II – afastamento definitivo.
Artigo 5º - Aos estabelecimentos privados que não
cumprirem o disposto na presente lei estarão sujeitos
as seguintes sanções:
I – Inabilidade para créditos municipais;
II – Multa de 5.000 (cinco mil) a 10.000 (dez mil)
Unidades Padrão Fiscal do Município de Colatina UPFMC, duplicadas em caso de reincidência;
III – suspensão do seu funcionamento por 30 (trinta)
dias.
Artigo 6º - Esta Lei será regulamentada em 60 (sessenta) dias a partir de sua publicação.
Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Artigo 3º - Entende-se por discriminação a adoção
de medidas não previstas na legislação pertinente,
tais como:
I – Constrangimento ou exposição ao ridículo;
II – proibição ou cobrança extra para ingresso ou permanência;
III – atendimento diferenciado ou selecionado;
IV – preterimento quando da ocupação e ou imposição de pagamento de mais de uma unidade, nos
casos de hotéis, motéis ou similares;

Prefeitura Municipal de Colatina, em 17 de julho de
2.007.
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ANEXO 3 - EXEMPLO de JUSTIFICATIVA de Projeto de Lei de proibição
de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero
(P/L 185/2002, Estado do Rio Grande do Sul)
JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal cuidou expressamente incluir, dentre os objetivos fundamentais do Estado, a promoção do
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação.
Dentre os direitos e garantias fundamentais, assegurou a expressa igualdade de todos perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza.
A despeito de tais princípios expressos em nossa Constituição, é de conhecimento geral que o preconceito e a discriminação – às vezes velados, outras vezes explícitos – permeiam o imaginário social. Presentes nas diversas formas
de manifestação, e muitas vezes tolerados e apenas tratados como uma manifestação jocosa, sem maiores consequências.
Basta considerar que apenas muito recentemente foram incorporadas ao nosso ordenamento jurídico as normas
que criminalizam a prática da discriminação em decorrência de raça, cor, religião, etnia ou procedência. A proibição
da prática, indução ou incitação através dos meios de comunicação social ou por publicação só vem a ser prevista
expressamente em 1990.
Cabe-nos, pois, diante deste quadro, a adoção de medidas eficientes, de forma a modificar esta prática tão comum
que, inegavelmente, contribui para uma cultura preconceituosa.
Dentre estas medidas inclui-se a normatização: tornar explícito que a a discriminação é vedada por lei, além de
constituir uma garantia às minorias, constitui-se em importante elemento de educação e conscientização.
No âmbito deste reconhecida discriminação às diversas minorias, destaca-se a discriminação e o preconceito contra os homossexuais. Preconceito que se revela não só em atos de agressão física – que tornam o Brasil campeão
mundial de assassinatos de homossexuais – como também no acesso a empregos e cargos públicos, na incitação a
repressão por grupos organizados etc. Discriminação e preconceito que se revelam não só no brutal assassinato do
jovem na Praça da República, como também no “assassinato” das personagens lésbicas promovido pelo autor em
recente novela Global.
...
É preciso, pois, sensibilizar a sociedade da necessidade do respeito à cidadania dos homossexuais, ao lado das demais minorias discriminadas. É preciso uma série de ações coordenadas que visem construir uma cultura nacional
contra a discriminação e pelo reconhecimento das diferenças individuais.
É nesse sentido que esperamos contar com o apoio dos nobres pares desta casa para a aprovação desta propositura.
Deputado(a) Roque Grazziotin
Deputado(a) Cecilia Hypolito
Deputado(a) Dionilso Marcon
Deputado(a) Edson Portilho
Deputado(a) Elvino Bohn Gass
Deputado(a) Flavio Koutzii 		

Deputado(a) Giovani Cherini
Deputado(a) José Farret
Deputado(a) Luciana Genro
Deputado(a) Maria do Rosário
Deputado(a) Ronaldo Zülke

Visite também: www.abglt.org.br , no menu Legislação, onde podem ser acessadas diversas leis relativas ao HIV/
Aids e à cidadania LGBT.
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ANEXO 4 - Modelo de Ficha de Adesão a uma Frente Parlamentar
____de ______ de 2009
Senhor(a) Deputado(a),

Assunto: Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT
(Apresentar a Frente) ... a Frente tem a finalidade de contribuir para mudanças sociais que possam
diminuir o preconceito e a discriminação contra este segmento da sociedade.
O intuito da presente correspondência é convidar para integrar a Frente e se unir aos esforços de garantia da cidadania plena da população LGBT no Brasil. Anexo há um resumo dos objetivos da Frente.
Na expectativa de contar com seu apoio, solicitamos o preenchimento da Ficha de Adesão anexa, e
informamos que faremos novo contato para a convidá-lo(a) para as atividades da Frente.
Estamos à disposição através do telefone __________ ou e-mail: ___________

Atenciosamente,

Nome do(a) parlamentar coordenador(a) da Frente

Modelo de Ficha de Adesão (verso da ficha)
FRENTE PARLAMENTAR PELA CIDADANIA LGBT
FICHA DE ADESÃO
Nome do/a Parlamentar:

Partido:
Gabinete Nº:					
Assessor(a) responsável:
Telefone/Fax:
E-mail:

Anexo:

Assinatura:
(se encaminhar por e-mail, não precisa de assinatura)

Após preenchida e assinada a Ficha de Adesão, por favor, encaminhe para o gabinete de
_________________________ - coordenador(a) da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT:
A/C pessoa, endereço do gabinete, fone , fax, e-mail
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ANEXO 5 - Modelo de Plano de Advocacy
Enfrentamento da Aids e DST e promoção da cidadania de gays e outros HSH
Data da elaboração do Plano:
Nome da organização:
Município-sede da organização:
Estado-sede da organização:
Nomes das pessoas que elaboraram o plano:
E-mails de contato:

1) Problema / Justificativa (Passo 1)
Baseado no Levantamento, descrever sucintamente o problema relativo ao enfrentamento da Aids e DST e
à promoção da cidadania de gays e outros HSH, no seu município e no seu estado.

2) Tema (Passo 1)
Identificar o tema, sendo uma parte do problema acima que será o objeto da estratégia de advocacy. (ex.
implementação do Plano de Enfrentamento e aprovação de legislação anti-discriminatória (HIV/Aids e
LGBT), no município e no estado).

3) Produção de Dados e Informações (Passo 1)
Como se dará o processo de complementação dos dados já levantados, no decorrer do projeto?
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4) Meta e Objetivos (Passo 2)

Meta (uma afirmação geral, um ideal que a organização espera alcançar a longo prazo (1 a 2 anos).

Objetivos (descreve avanços de curto prazo, específicos e mensuráveis, baseados no tema [Plano de Enfrentamento e aprovação de legislação anti-discriminatória (HIV/Aids e LGBT), no município e no estado].
Os objetivos devem ser Específicos, Mensuráveis, Alcançáveis, Realistas, com Tempo definido, e Voltados
para ação)

5) Públicos : tomadores de decisão (Passo 3)

Público primário (pessoas que tomam decisões, mais

Aliado

Adversário

“não-mobilizado”

Aliado

Adversário

“não-mobilizado”

conhecidas como autoridades políticas, por exemplo:
Deputados/as, Vereadores/as, etc., diretamente relacionadas como os Objetivos desse plano)
(nomes e cargos):
-

Público secundário (pessoas que por diferentes motivos têm alguma influência sobre os públicos primários.)
(nomes e cargos):
-
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5) Públicos : Adversários e “Não mobilizados” (Passo 3)

Adversários (quem são os indivíduos, grupos ou organizações contrários à nossa causa, no município e

no estado?)
Município:
Estado:

Não mobilizados (quem são formadores de opinião ou pessoas, além dos públicos primário e secundá-

rio, que podem influenciar a tomada de decisão, mas que não se posicionam nem a favor, nem contra nossa
causa, no município e no estado?)
Município:
Estado:

6) Aliados (Passo 3)

Aliados (com quais organizações ou indivíduos, comprometidos em apoiar nossa questão, podemos formar parcerias para executar a estratégia de advocacy?)

Área de apoio de cada aliado:

Aliados:

7) Plano de Comunicação (Passo 4)
Público-alvo
Mensagem principal que a organização quer comunicar aos
públicos-alvo (tomadores de decisão/público em geral) –
(quais as mudanças que a ação de Advocacy propõe?)
Quem vai transmitir a mensagem? : os públicos-alvo confiam no porta-voz? (refere-se à pessoa ou às pessoas responsáveis por apresentar a proposta. Elas devem inspirar confiança no público-alvo e ter credibilidade).
Canais/meios (ex.: Entrevistas individuais com tomadores de
decisão; Flyers, cartazes, informativos…; Conversas informais;
Fóruns de discussão; Programas de rádio; Programas de televisão; Oficinas temáticas…)
Quando e onde divulgar a mensagem
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8) Plano de Trabalho (Passo 4)
ATIVIDADES

RESPONSÁVEIS
EQUIPE DA
INSTITUIÇÃO

ALIADOS

PRAZO /
CRONO-GRAMA

NECESSIDADES

ORÇAMENTO
R$

FONTES ALTERNATIVAS
DAS NECESSIDADES
(sem custo para a organização)

1.
1.1
1.2

2.
2.1
2.2

3.
3.1
3.2

Total R$
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9) Monitoramento e Avaliação (Passo 5)
ATIVIDADES
(copiar as atividades do Plano de Trabalho, utilizando a
mesmo numeração)

RESULTADOS
ESPERADOS

100

INDICADORES

MEIOS DE
VERIFICAÇÃO

