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Introdução

Este texto pretende apresentar algumas reflexões envolvendo o
conceito de redução de danos e a relação entre sexualidade e vulne-
rabilidade. Entendendo a vulnerabilidade social como uma condi-
ção que aumenta o risco de engajamento em práticas sexuais que
levam ao contágio de doenças sexualmente transmissíveis associa-
das ao uso de drogas em geral, a política de redução de danos pode-
ria ser útil para favorecer o exercício autônomo da sexualidade. Essa
relação ainda é recente nas práticas sociais e a Psicologia ainda não
apresenta pesquisas sólidas nessa área. Dessa forma, baseamo-nos
em reflexões iniciais, tendo como parâmetro a literatura recente so-
bre a redução de danos e a compreensão da sexualidade e da vulne-
rabilidade como construções sociais e políticas.

1 Este texto apresenta parte teórica da dissertação de mestrado da primeira auto-
ra sob orientação da segunda autora.

2 Programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendi-
zagem. Faculdade de Ciências da Unesp, campus de Bauru.

3 Programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendi-
zagem. Faculdade de Ciências da Unesp, campus de Bauru.
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Política de redução de danos

Uma nova modalidade de atendimento para enfrentar a proble-
mática de pessoas que possuem comportamentos de risco e suas con-
sequências psicossociais refere-se a uma Proposta de Redução de
Danos (PRD) já realizada em outros países e recentemente defendi-
da pelo governo brasileiro. Ainda desconhecida por muitos e polêmi-
ca entre diferentes profissionais, essa proposta representa um novo
olhar sobre as populações vulneráveis e procura garantir a saúde pú-
blica por meio de ações de esclarecimentos, ao invés de ações proibi-
tivas e punitivas que tentam reduzir os danos causados pelo consumo
de drogas lícitas e ilícitas, bem como de práticas sexuais de risco ao
contágio de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e Aids.

A política de redução de danos é uma proposta internacional que
se originou para responder à grande epidemia de Aids da década de
1980, “quando muitos países reconheceram a necessidade de desen-
volver estratégias mais práticas e adaptativas para reduzir o risco de
transmissão de HIV entre usuários de drogas injetáveis” (Fligie et
al., 2004, p.421). Dessa maneira, seu objetivo principal é o de “abor-
dar usuários de drogas e educá-los para o uso seguro, visando o con-
trole epidemiológico da Aids, da hepatite e de outras doenças” (Oli-
veira & Paes, 2004, p.1).

Brites (2006, p.89) explica:

Claramente contextualizada no direito constitucional (art.196), a
redução de danos à saúde pelo uso indevido de drogas promove a inte-
gração a programas de saúde de uma parcela importante de cidadãos
com pouca visibilidade social e sem força de pressão para reivindicar as
medidas de proteção específicas aplicáveis àquele período de suas vidas
em que seus hábitos deixam-nas vulneráveis a muitas formas de violên-
cia. As infecções e doenças são apenas uma face dessa questão com forte
e determinante repercussão sanitária e socioeconômica.

A PRD fundamenta-se visando garantir a saúde pública por meio
de ações que tentam reduzir os danos causados pelo consumo de
drogas lícitas e ilícitas, bem como por práticas sexuais de risco para
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DST/Aids, compreendendo, com isso, que atuar com o usuário de
drogas significa respeitar sua individualidade, garantindo-lhe os di-
reitos humanos e o exercício da cidadania, possibilitando a ele a
reinserção social e não sua exclusão. Isto evidencia que a política de
redução de danos tem uma preocupação humanista e ampliada, e
procura “tratar” e “prevenir” considerando as relações do sujeito e
seu entorno. Não é possível tratar apenas o sujeito desconsiderado
das condições sociais que o mantêm nas práticas de risco, por isso,
diferentes áreas, como a médica, a psicológica, a educacional e a le-
gal devem atuar conjuntamente.

A PRD, então, caracteriza-se como um conjunto de estratégias,
do ponto de vista da saúde, que tenta diminuir as consequências
adversas do consumo de drogas e das práticas sexuais de risco, sem
necessariamente levar o usuário à redução da prática/consumo ou a
sua abstinência (Mesquita & Bastos, 1994). Essas estratégias, de acor-
do com Almeida (2003), podem estar no campo da prevenção pri-
mária, pois dificultam a contaminação dos usuários por patologias,
promovendo, assim, a saúde.

Essa proposta de redução de danos diverge das políticas proibi-
cionistas de saúde pública existentes no trato com a questão das dro-
gas e das práticas de risco. Visa atitudes mais acolhedoras, propor-
cionando relações de escuta e de diálogo no lugar de atitudes de
julgamento, a fim de estreitar as relações com os sujeitos envolvidos
nesse contexto de vulnerabilidade. Dessa forma, como afirma Fon-
seca (2005), seria possível ampliar a possibilidade de ajuda e de pre-
venção aos riscos e agravos decorrentes das práticas exercidas por
entender que não raras são às vezes em que esses sujeitos possuem
certa vontade, explícita ou não, de mudança de comportamento,
porém encontram uma série de barreiras ou dificuldades, que não
contribuem para a efetiva resolução de seus conflitos. Almejando
superar essas barreiras, a PRD aproxima-se da realidade da vida
cotidiana dos sujeitos usuários e abre uma discussão que envolve os
valores sociais e políticos de cada pessoa, ressaltando a liberdade in-
dividual, bem como o direito de dispor do próprio corpo, afirmando
os direitos e deveres de qualquer sujeito como cidadão.

Saude_e_desenvolvimento_(FINAL_V3).pmd 27/3/2011, 16:5153



54 TÂNIA GRACY MARTINS DO VALLE E LÍGIA EBNER MELCHIORI (ORGS.)

Sendo assim, a proposta de redução de danos não considera o
usuário como marginal à sociedade e tem como propósito eliminar o
estigma de “usuário problema”, que é doente e que precisa de trata-
mento. Como uma proposta de tratamento humanizado, visa consi-
derar o sujeito usuário na condição “regular” e “estável”, isto é, que
mantém seu hábito de consumir drogas e/ou práticas sexuais de ris-
co, já que eliminar esse hábito parece-lhe inviável. Esse processo deve
ocorrer com orientações sobre práticas de consumo e de comporta-
mento seguros, o que poderia minimizar os prejuízos causados pela
droga e pelo sexo desprotegido com o auxílio constante de profissio-
nais envolvidos na PRD (Rodrigues, 2003).

É preciso reconhecer que o indivíduo que possui práticas de ris-
co é marcado e estigmatizado (Goffman, 1988) por sua condição
marginal, o que prejudica os tratamentos e as intervenções preven-
tivas. Ele é visto como “doente”, “marginal”, e é ainda marcado pela
representação social de que ele é “culpado” pelo hábito que não con-
segue deixar de ter. Por isso, mais importante do que o ato de usar
drogas ou de praticar sexo não seguro, a PRD preocupa-se com o
sujeito como pessoa, tentando compreender as condições subjetivas
e objetivas que o levaram a tal situação.

Delbon et al. (2006, p.34) comentam que:

No caso específico da redução de danos, quando uma sociedade não
reconhece os direitos de uma pessoa que faz uso de uma droga ilícita,
significa que essa sociedade, do ponto de vista ético, está afirmando que
umas pessoas são mais cidadãs que outras. Portanto, a condição de ci-
dadão passa a ser secundária em relação à de usuário de drogas, ou seja,
primeiro a pessoa é julgada por fazer uso de droga e, em decorrência
disso, perde o reconhecimento de sua condição de cidadão.

Algumas questões que direcionam esse modo de pensar seriam
as seguintes:

Quem é a pessoa que faz isso? Como respeitar a singularidade e
particularidade que constituem o sujeito como ser único?

Como e por que ela faz isso? Que mecanismos subjetivos e obje-
tivos mantêm seu comportamento? Em quais condições e riscos?
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Quão exposta é essa pessoa à vulnerabilidade social que produz
seu comportamento? Em que condições econômicas e sociais ela está
inserida?

De que modo ela pode fazer isso com mais segurança e menos
riscos à sua saúde e à de outros? Como colaborar para que se mini-
mizem os riscos de suas práticas?

Esse novo paradigma sugere uma forma alternativa aos modelos
tradicionais de encarar o tratamento e a prevenção das práticas de
risco, levando em consideração a pessoa que exerce a prática e não
somente o comportamento de risco, ganhando expressividade a partir
dos anos 80 devido ao grande aumento da epidemia de Aids nos paí-
ses europeus (Queiroz, 2007).

A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida Humana (Aids),
desde seu surgimento, nos anos 80, vem provocando grandes discus-
sões em diversos cenários. Dessas discussões emergiu uma gama de
informações, conceitos e teorias que tentam orientar e até mesmo re-
gular a conduta das pessoas, no sentido de evitar a contaminação pelo
vírus HIV. Isso evidencia que o surgimento da Aids representou um
dos acontecimentos marcantes da história do século XX, fazendo
emergir uma demanda da sociedade por respostas efetivas sobre a
epidemia que se instalava nos famosos grupos de risco (Vidal et al.,
2009). A responsabilidade sobre a infecção e a transmissão da doença
foi direcionada ao indivíduo, o que contribuiu para o aumento da
culpabilização dos sujeitos atingidos, obscurecendo ainda mais as
determinações e influências sociais, históricas e culturais que envol-
veram o advento da Aids e das sexualidades (Bozon, 2004; Brites,
2006; Russo, 2009).

Com o avanço das pesquisas e do conhecimento sobre a doença,
divulgou-se que não havia grupos de risco e o contágio ao HIV po-
deria atingir toda a população e não apenas um determinado grupo,
os homossexuais, como foi divulgado antes (Lima & Moreira, 2008).
Essas novas informações contribuíram para diminuir a estigmatiza-
ção e a exclusão dos anteriores “grupos de riscos”, mas também
ampliaram as preocupações sobre como garantir o envolvimento
maior de todos nos hábitos de prevenção (Ayres, 1997).
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Passou-se, então, a se pensar em práticas de risco e vulnerabili-
dade, o que revelou, antes de tudo, o aspecto ardiloso de uma tenta-
tiva de controle da epidemia que definia como promíscuo e perigoso
o estilo de vida dos gays, dos usuários de drogas, dos travestis e dos
profissionais do sexo (Souza, 2007). Além disso, criou-se a ideia de
que a sociedade atual precisa controlar os riscos e diminuir as vulne-
rabilidades, gerenciando tanto os comportamentos individuais quan-
to os coletivos (Lima & Moreira, 2008).

Pensar o risco e a vulnerabilidade implica compreender que os
princípios normativos que criminalizam ou não determinadas prá-
ticas, mesmo sendo estas danosas à saúde do sujeito e à integridade
de seu contexto social, devem ser analisados de acordo com as con-
sequências de tais práticas, a responsabilidade e a intencionalidade
envolvida nelas e as alternativas concretas para superação e preven-
ção de determinada prática, articulando tudo isso com os direitos e
deveres socialmente reconhecidos para cada cidadão (Brites, 2006).

Sexualidade e vulnerabilidade

O conceito de sexualidade é destacado aqui como um fenômeno
social e cultural. A sexualidade envolve os desejos, os sentimentos,
as atitudes, os valores e os comportamentos que dizem respeito ao
erotismo humano, mas suas manifestações dependem das represen-
tações sociais em diferentes contextos culturais e momentos históri-
cos (Bozon, 2004; Louro, 1999; Maia, 2001; 2006; Mottier, 2008;
Ribeiro, 1990). Bozon (2004) explica:

Como construção social, a sexualidade humana implica, de maneira
inevitável, a coordenação de uma atividade mental com uma atividade
corporal, aprendidas ambas através da cultura. A sexualidade humana
não é um dado da natureza. Construída socialmente pelo contexto cul-
tural em que está inscrita, essa sexualidade extrai sua importância polí-
tica daquilo que contribui, em retorno, para estruturar as relações cul-
turais das quais depende, na medida em que ‘incorpora’ e representa.
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[...] A sexualidade é uma esfera específica, mas não autônoma do com-
portamento humano, que compreende atos, relacionamentos e signifi-
cados [...]. A sexualidade não se explica pela própria sexualidade, nem
pela biologia. A sociologia da sexualidade é um trabalho infinito de con-
textualização social e cultural que visa estabelecer relações múltiplas, e
por vezes, desconhecidas, dos fenômenos sexuais com outros processos
sociais, o que se pode chamar de construção social da sexualidade.

Michel Foucault, em seus livros sobre a história da sexualidade
(1976/1984, p.62), constrói uma hipótese acerca da sexualidade
humana, argumentando que ela não deve ser concebida como um
dado apenas da natureza e sim como um produto do encadeamento
da estimulação dos corpos, da intensificação dos prazeres, da incita-
ção ao discurso, da formação dos conhecimentos, do reforço dos con-
troles e das resistências.

Não se deve descrever a sexualidade como um ímpeto rebelde, estra-
nha por natureza e indócil por necessidade a um poder que, por sua vez,
esgota-se na tentativa de sujeitá-la e, muitas vezes, fracassa em dominá-
la inteiramente. Ela aparece mais como um ponto de passagem parti-
cularmente denso pelas relações de poder: entre homens e mulheres, en-
tre jovens e velhos, entre pais e filhos, entre educadores e alunos, entre
padres e leigos, entre administração e população. Nas relações de poder,
a sexualidade não é o elemento mais rígido, mas um dos dotados de maior
instrumentalidade, utilizável no maior número de manobras e podendo
servir de ponto de apoio, de articulação às mais variadas estratégias.

As sexualidades são, portanto, socialmente construídas a partir
de discursos sociais que se tornam, no pensamento foucaultiano,
“dispositivos de poder”, uma vez que as instituições sociais, cultu-
rais e históricas seriam mediadas pela relação saber-poder. Ao se fa-
lar sobre as práticas sexuais e o que elas representam nas sociedades,
geram-se normas, controles, vigílias, regras que implicam na repres-
são que ocorre nas relações de poder (Britzman, 1999; Chauí, 1985;
Louro, 1999). Na mesma direção, Maia (2009, p.16) afirma que a
sexualidade é “um conjunto de valores e concepções sobre as ques-
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tões relacionadas ao corpo, às funções do sexo, à construção de gê-
neros, à normatização de vínculos amorosos e aos padrões definidores
de normalidade que configuram o erotismo humano”.

Aparentemente, a sociedade permite práticas sexuais diversas,
mas isso não implica dizer que a relação que os sujeitos estabelecem
com o sexual esteja de uma maneira mais simplificada (Lima &
Moreira, 2008) ou fora de regras e controles. Embora as sociedades
sempre mostrassem preocupações morais e valorativas sobre sexo e
sexualidade, o controle sobre elas aparece de modo mais evidente
pelo controle do corpo, com uma visão médico-profilática, visando
à saúde sexual (Maia, 2004).

É comum, por exemplo, que as políticas públicas brasileiras
direcionadas à sexualidade, seja no âmbito da saúde ou da educação,
priorizem o esclarecimento de aspectos higiênicos e fisiológicos li-
gados ao sexo e às suas patologias e não lidem com o enfretamento
das discussões sociais que realmente possuem implicações nas prá-
ticas sexuais. Além disso, o desejo e o prazer envolvidos na sexuali-
dade de maneira singular para cada sujeito também devem ser con-
siderados como subjetividades que refletem questões sociais mais
amplas (Altmann, 2003; Lima & Moreira, 2008; Maia, 2004). Nesse
sentido, Lima & Moreira (2008, p.114) afirmam que é preciso reco-
nhecer que as manifestações da sexualidade podem ser múltiplas,
mas elas traduzem uma pessoa única e particular. Os autores alertam,
ainda, que é preciso

lembrar que o aspecto mais notável dos seres humanos é a singularida-
de psíquica de cada um. Portanto, é necessário refletirmos sobre as prá-
ticas sexuais, a sexualidade e o gozo sexual, retirando a ênfase das dis-
cussões sobre a aids dos fluidos, humores, bactérias e vírus que
eventualmente estão presentes num ato sexual e direcionarmos nossas
atenções para o prazer que todos os seres humanos, de um modo ou de
outro, buscam em suas práticas sexuais.

Partindo desse enfoque, cria-se a necessidade de pensar sobre
vulnerabilidade e risco, uma vez que a construção desse campo con-
ceitual na área da saúde é relativamente recente, sendo encontrado
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em uma estreita relação com a epidemia de HIV/Aids e a tentativa
de superação de práticas preventivas nesse contexto (Seed, 2008).

Entende-se o conceito de vulnerabilidade, tal como apresenta
Ayres (1997), como os diferentes graus e naturezas de suscetibili-
dade dos sujeitos e da coletividade a uma exposição a algum risco,
seguindo particularidades de cada situação integradas aos aspectos
sociais, programáticos e individuais.

A vulnerabilidade tem relação direta com a dimensão social,
permeada pelas representações que tiveram a epidemia de Aids no
sujeito e no seu contexto histórico-social. A vulnerabilidade consi-
dera que os agravos ou a própria epidemia de Aids estão incorpora-
dos por dimensões da realidade de cada sujeito, relacionados aos gru-
pos e segmentos sociais aos quais ele pertence, deixando de
individualizar o risco ou a própria vulnerabilidade de cada um
(Brites, 2006).

O aspecto social da vulnerabilidade possui relação com o acesso
dos sujeitos às informações, às possibilidades de compreendê-las e
de incorporá-las, a fim de promover uma mudança significativa nas
práticas cotidianas. Nesse sentido, os aspectos programáticos para
diminuir as situações de vulnerabilidade devem envolver o compro-
misso das instituições nacionais, regionais ou locais na promoção da
prevenção e do cuidado, identificando as necessidades dos sujeitos
que se encontram em situações de vulnerabilidade (Seed, 2008). Ou
seja, as pessoas não são em si mesmas vulneráveis, mas podem (ou
não) encontrar-se em situações vulneráveis diante de alguns agra-
vos e não de outros, sob determinadas condições e em diferentes
momentos de sua vida.

Portanto, a compreensão de que há pessoas que se encontram
em situação vulnerável articula-se bem com a perspectiva da políti-
ca de redução de danos que requer pensar em elementos que avali-
em as chances que os sujeitos possuem, no caso de contaminação
pelo vírus HIV, considerando as características sociais e individuais
que perpassam por sua vida cotidiana e que são definidas como rele-
vantes para uma maior exposição ao HIV, ou uma menor possibili-
dade de proteção.
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Portanto, ser estatisticamente parte de grupos de riscos é dife-
rente de ser vulnerável aos riscos. O conceito de risco pode ser con-
siderado, de acordo com Ayres (1997), parte integrante do campo
conceitual abrangente da vulnerabilidade, uma vez que o risco é a
probabilidade de ocorrência de um determinado agravo a qualquer
sujeito, em qualquer circunstância, e a vulnerabilidade vem julgar
essa probabilidade de ocorrência, visando à suscetibilidade do agra-
vo em um conjunto de condições intervenientes.

Risco, historicamente, conformou-se como um instrumento predi-
tivo de quantificação das possibilidades de indivíduos ou populações
virem a sofrer determinados agravos, em sentido lato, a partir da identi-
ficação de associações entre eventos ou condições insalubres, do ponto
de vista biológico, social ou moral, e outros eventos e condições saudá-
veis, do mesmo ponto de vista, e que seriam causalmente relacionáveis.
Vulnerabilidade, por sua vez, é um conceito muito mais amplo e com-
plexo que implica o movimento de considerar a chance de exposição das
pessoas ao adoecimento [e a outros agravos sociais] como a resultante de
um conjunto de aspectos não apenas individuais, mas também coleti-
vos [e] contextuais que estão relacionados com a sua maior suscetibili-
dade a esses agravos e, concomitantemente, com sua maior ou menor
disponibilidade de recursos de proteção. (Ayres & cols., 2003, p.127)

Sexualidade e redução de danos

A implantação das PRD é uma tentativa de diminuir os riscos, e
não eliminar a prática, utilizando estratégias de controle sobre os
comportamentos de riscos que não estigmatizem os sujeitos que as
pratiquem. Oferece, então, um suporte ao sujeito, procurando es-
cutar suas necessidades, descarregado de preconceitos, respeitando
as escolhas do outro e observando estratégias de diminuição de ris-
cos possíveis para o momento, sugerindo que cada sujeito vivencie
sua realidade (Almeida, 2003).

Ou seja, a PRD visa reduzir os efeitos nocivos na vida dos sujei-
tos que praticam comportamentos de risco, dando-lhes o direito de
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escolha do que é possível para sua vida neste momento, sendo o res-
ponsável por ela, o que leva à compreensão de que o foco dessa polí-
tica não é extinguir as práticas, mas sim conviver com os riscos den-
tro de uma possibilidade de qualidade de vida, respeitando a
singularidade, considerando as diferenças com ações não rígidas e
nem estanques (idem, ibidem).

Essa proposta oferece um conjunto de ações alternativas aos mo-
delos de tratamento e prevenção tradicionais, que integram os sujei-
tos em uma nova perspectiva, na qual a abstinência a qualquer custo
não é a única saída, mas sim a convivência não danosa com o uso de
drogas e as práticas sexuais de risco. Assim, as ações de redução de
danos direcionam-se para sujeitos que não querem, não podem ou
não conseguem abandonar os comportamentos de risco. Tais ações
representam uma promoção de saúde em sentido amplo, que se apro-
xima da realidade vulnerável em que vivem os usuários de drogas e
as pessoas com práticas sexuais de risco (Campos et al., 2001).

Não se pretende, com isso, deixar de investir em prevenção con-
tra o hábito de práticas arriscadas, mas essas medidas preventivas
estariam relacionadas às políticas que investissem na identificação e
na erradicação de situações de vulnerabilidade. A redução de danos
procura oferecer, tal como prevê a Organização das Nações Unidas
(ONU, 2000; Rodrigues, 2003), estratégias que fortaleçam estilos
de vida que sejam promotores de saúde, enfraquecendo os prejudi-
ciais, por meio de uma combinação de programas comunitários,
econômicos, educacionais e organizacionais.

A PRD atua no sentido de oferecer orientações sobre as práticas
sexuais que são arriscadas para o contágio de doenças sexualmente
transmissíveis e, nesse sentido, essas práticas articulam-se com as
questões da sexualidade humana, sendo possível pensar na PRD
como um conjunto de ações que também objetivam tratar e preve-
nir os danos causados por práticas sexuais não seguras, sejam tais
práticas exercidas por usuários de drogas, profissionais do sexo ou
outras pessoas vulneráveis.

A PRD enfatiza sua preocupação com a relação existente entre a
sexualidade e o risco, que levanta uma discussão entre o perigo, a
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doença e a culpa envolvidos nas práticas e um silêncio em torno da
relação entre sexualidade e prazer. Pensar essas práticas como cons-
tituintes da vida do sujeito, como algo que precisa ser prevenido e
não apenas eliminado, implica pensar a sexualidade humana como
um conceito complexo, multideterminado, sendo parte da expres-
são da personalidade, que envolve a relação de pessoas em um con-
texto social (Maia, 2001).

Considerações finais

A proposta da PRD não é proibir ou punir o comportamento de
risco, mas sim aceitá-lo de uma forma segura, minimizando riscos e
possibilitando qualidade de vida a quem o exerce. Pensar a sexuali-
dade das pessoas que possuem práticas sexuais de risco à luz da PRD
nos parece um modo de respeitar o exercício autônomo da sexuali-
dade individual, pois a vulnerabilidade do sujeito é, antes de tudo,
social.

Acredita-se que os profissionais envolvidos nas intervenções de
redução de danos devam estar despidos de preconceitos diante das
pessoas que se encontram vulneráveis aos diversos comportamen-
tos de risco, pautando-se, em última instância, nos direitos huma-
nos, em que se respeitariam as diferenças culturais, sociais e históri-
cas, independentemente de origem, sexo, cor da pele, credo,
orientação sexual, faixa etária (Seed, 2008) e também de seus com-
portamentos sexuais.

Diante disso, é possível dizer que a perspectiva da PRD propõe-
se a trabalhar a partir do conceito de alteridade, uma vez que se in-
veste na pessoa e não no comportamento de risco que ela exerce,
respeitando as várias escolhas por estilos de vida e a diversidade exis-
tente dentro de um contexto social amplo? É possível dizer que essa
proposta seria adequada se entendermos, como diz Britzman (1999,
p.89), que “a sexualidade não segue as regras da cultura, mesmo
quando a cultura tenta domesticar a sexualidade”?
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Acredita-se, por fim, que a política de redução de danos pode ser
uma proposta favorável no oferecimento de subsídios que funda-
mentam a prática de aceitar o sujeito de acordo com as escolhas que
ele fez e faz, dando-lhe a possibilidade de minimizar os riscos envol-
vidos nessa escolha, por valorizar a diversidade existente. E, nesse
sentido, seria um modo de respeitar o outro pela sua história e pelas
suas condições subjetivas e objetivas, evitando a discriminação e a
estigmatização individual daqueles que rompem com um modelo
de sexualidade controlado pelo discurso médico e patológico.

Referências bibliográficas

ALMEIDA, C. B. Conceito de redução de danos: uma apreciação crí-
tica. Boletim da Saúde. v.17, n.1, 2003.

ALTMANN, H. Orientação sexual em uma escola: recortes de corpos
e gêneros. Cadernos Pagu. n.21, p.281-315, 2003.

AYRES, J. R. C. M. Sobre o risco: para compreender a epidemiologia.
São Paulo: Hucitec, 1997.

et al. O conceito de vulnerabilidade e as práticas de saúde: no-
vas perspectivas e desafios. In: CZERESNIA, D. (Org.). Promoção
da saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz,
2003.

BOZON, M. Sociologia da sexualidade. Tradução de Maria de Lourdes
Menezes. Rio de Janeiro: FGV, 2004.

BRITES, C. M. Ética e uso de drogas: uma contribuição da Ontologia
Social para o campo da saúde pública e da redução de danos. Tese
(doutorado). Programa de estudos pós-graduados em Serviço So-
cial. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006.

BRITZMAN, D. Curiosidade, sexualidade e currículo. In: LOURO,
G. L. (Org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Ho-
rizonte: Autêntica, 1999.

CAMPOS, M. A.; SIQUEIRA, D. J. R.; BASTOS, F. I. Drogas e re-
dução de danos: abordagens para pessoas vivendo com HIV e Aids.
In: PINHEIRO, R. M.; SILVEIRA, C.; GUERRA, E. (Orgs.)
Drogas e Aids: prevenção e tratamento. Belo Horizonte: Fundação
do Estado de Minas Gerais, 2001.

Saude_e_desenvolvimento_(FINAL_V3).pmd 27/3/2011, 16:5163



64 TÂNIA GRACY MARTINS DO VALLE E LÍGIA EBNER MELCHIORI (ORGS.)

CHAUÍ, M. Repressão sexual: essa nossa (des)conhecida. São Paulo:
Brasiliense, 1985.

DELBON, F.; Da ROS, V.; FERREIRA, E. M. A. Avaliação da dis-
ponibilização de kits de redução de danos. Saúde e Sociedade. v.15,
n.1, p.37-48, 2006.

FIGLIE, N. B.; BORDIN, S.; LARANJEIRA, R. Aconselhamento em
dependência química. São Paulo: Roca, 2004.

FONSECA, E. M. Políticas de redução de danos ao uso indevido de dro-
gas: o contexto internacional e uma análise preliminar dos progra-
mas brasileiros, escola nacional de saúde pública. s. l.: Fundação
Oswaldo Cruz, 2005.

FOUCAULT, M. História da sexualidade I: a vontade de saber. 17.ed.
Rio de Janeiro: Edições Graal, 1984.

GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade
deteriorada. 4.ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1988.

LIMA, M. L. C.; MOREIRA, A. C. G. Aids e feminização: os contor-
nos da sexualidade. Revista Mal-Estar e Subjetividade. Fortaleza,
v.8, n.1, p.103-18, 2008.

LOURO, G. L.; Pedagogias da sexualidade. In: (Org.). O cor-
po educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica,
1999, p.9-34.

MAIA, A. C. B.; Sexualidade: reflexões sobre um conceito amplo.
SBPN – Scientific Journal. v.5(1), 2001.

. Orientação sexual na escola. In: RIBEIRO, P. R. M. (Org.).
Sexualidade e educação: aproximações necessárias. São Paulo: Arte
e Ciência, 2004, p.153-79.

. Sexualidade e deficiências. São Paulo: Fundação Editora Unesp,
2006.

. Inclusão e sexualidade: questões afetivo-sexuais em pessoas com
deficiências físicas. Relatório de pesquisa de pós-doutorado. Brasí-
lia: CNPq, 2009.

MESQUITA, F.; BASTOS, F. I. Drogas e Aids: estratégias de redução
de danos. São Paulo: Hucitec, 1994.

MOTTIER, V. Sexuality: a very short introduction. New York: Oxford
university press, 2008.

OLIVEIRA, M. W.; PAES, P. C. D. Educação no Programa de Redu-
ção de Danos: alienação ou práxis educativa. Revista Brasileira de
Educação. n.6, 2004.

Saude_e_desenvolvimento_(FINAL_V3).pmd 27/3/2011, 16:5164



SAÚDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 65

ONU. Posição Oficial do Sistema das Nações Unidas: prevenção da
transmissão do HIV entre usuários de drogas. Anexo do Relatório
da 8º sessão do sub-comitê sobre controle de drogas da ACC, 2000.
Disponível em: <www.aids.gov.br/f inal/prevencao/
udi_nações_unidas.doc>.

QUEIROZ, I. S. Adoção de ações de redução de danos direcionadas
aos usuários de drogas: concepções e valores de equipes do PSF. Pes-
quisas e Práticas Psicossociais. São João Del Rei, v.2, n.1, mar.-ago,
2007.

RIBEIRO, P. R. M. Educação sexual: além da informação. São Paulo:
EPU, 1990.

RODRIGUES, T. Política de drogas e a lógica de danos. Revista Verve.
São Paulo, Nu-Sol/PUC-SP, n.3, 2003.

RUSSO, J. A. A sexologia na era dos direitos sexuais: aproximações
possíveis. In: VELHO, G.; DUARTE, L. F. D. (Orgs.). Gerações,
família e sexualidade. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009, p.63-76.

SEED-PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendên-
cia da Educação. Diretoria de políticas e programas educacionais.
Coordenação de Desafios Educacionais Contemporâneos. Sexuali-
dade, Curitiba, Seed - PR, 2008.

SOUZA, T. P. Redução de danos no Brasil: a clínica e a política em mo-
vimento. Dissertação (mestrado). Universidade Federal Fluminen-
se, Niterói, 2007.

VIDAL, E. C. F. et al. Políticas públicas para pessoas com HIV: discu-
tindo direitos sexuais e reprodutivos. Revista Rene. Fortaleza, v.10,
n.2, p.166-74, abr.-jun. 2009.

Saude_e_desenvolvimento_(FINAL_V3).pmd 27/3/2011, 16:5165


