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7.ª Mostra Temática do 
Centro Cultural da Saúde

Tema central:
Epidemia de aids: desafi os e conquistas do Brasil.

Período da mostra:
dezembro de 2004 a junho de 2005

Coordenação-Geral:
Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
 Subsecretaria de Assuntos Administrativos
  Coordenação-Geral de Documentação e Informação
Secretaria de Vigilância em Saúde
 Programa Nacional de DST e Aids

Apoio executivo:
Gabinete do Ministro
 Assessoria de Comunicação Social

Parcerias:
Secretaria Estadual de Saúde
 Coordenação Estadual de DST/Aids
Secretaria Municipal de Saúde
 Coordenação Municipal de DST/Aids
Organizações não-governamentais e movimentos sociais
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Apresentação

O Brasil comemora, em 2004, 21 anos de atividades desenvolvidas em prol do 
controle e da prevenção da aids, com reconhecimento internacional. É mérito da so-
ciedade brasileira a capacidade de implementar uma das mais ousadas e efi cazes po-
líticas de prevenção e assistência aos portadores do HIV/aids no mundo, um conjunto 
de ações reconhecidas e premiadas internacionalmente.

Criatividade, ousadia, coragem, perseverança e, acima de tudo, disposição solidá-
ria e humanizadora são marcas dessa política, que poderá ser conhecida e visitada du-
rante a 7.ª Mostra Temática, a ser realizada inicialmente no Centro Cultural da Saúde 
(CCS), no Rio de Janeiro, no período de 13 de maio a 18 de setembro de 2004.
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A mostra sobre aids será concebida e planejada com o objetivo de promover na 
sociedade um debate e uma refl exão dirigidos aos seguintes pontos considerados fun-
damentais pela política de comunicação em aids do Brasil:

• oferecer à sociedade informações sobre a aids no País e no mundo, e sua 
cronologia, complementando as estratégias de publicidade e marketing já de-
senvolvidas pelo Ministério da Saúde;

• permitir uma refl exão sobre a importância da prevenção como estratégia de 
controle da epidemia;

• despertar uma refl exão, de modo interativo e participativo, sobre os tabus que 
envolvem a aids e contribuem para o reforço do estigma e do preconceito às 
pessoas que vivem e convivem com HIV; e

• promover debates com a população em geral, gestores, voluntários, profi ssio-
nais, acadêmicos, famílias e portadores de HIV/aids sobre as diferentes ques-
tões referentes ao tema, apresentando a vertente dos direitos humanos den-
tro do contexto da prevenção e da assistência.
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Centro Cultural da Saúde

Situado em um prédio histórico na Praça Marechal Âncora, no Rio de Janeiro, 
que serviu como pavilhão de geografi a e estatística na exposição comemorativa do 
Centenário da Independência, em 1922, abrigando também, durante 50 anos, o setor 
de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, o Centro Cultural da Saúde (CCS) 
iniciou suas atividades em dezembro de 2001.

Sua missão é promover e integrar os campos da informação e da comunicação, 
utilizando-se de uma linguagem criativa que permita aos visitantes conhecer e com-
preender aspectos históricos, sociais, políticos e científi cos da saúde pública no Brasil.

O CCS se caracteriza como um espaço democrático e interativo que visa a favo-
recer o debate, a produção e a disseminação do saber no setor saúde, por meio da 
realização de mostras temáticas – locais, virtuais e itinerantes – que, dentro de uma 
abordagem artística, colocam na pauta cultural temas de interesse público.

O objetivo do trabalho é democratizar o acesso público à informação em saúde.
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Mostras Temáticas e 
Exposições Convidadas pelo CCS

A mostra inaugural foi Memória da Loucura, que apresentou 
os 150 anos da psiquiatria no Brasil, desde a criação do Hospício 
de Pedro II até os dias atuais, os avanços alcançados com a Lei n.º 
10.216, de 6 de abril de 2001, a chamada Lei Antimanicomial, que 
dispõe sobre a humanização dos métodos e dos tratamentos e a in-
clusão social dos usuários dos serviços de saúde mental. Esse traba-
lho está em itinerância, já tendo sido montado em Santo André (SP), 
Betim (MG), Nova Friburgo (RJ), Ouro Preto (MG), Fortaleza (CE), 
Feira de Santana (BA) e Salvador (BA), agregando, em cada cidade, 
exposições, informações e experiências locais, envolvendo gestores, 
profi ssionais e usuários dos programas municipais.

A exposição Cinco Artistas de Engenho de Dentro, integrante 
da mostra Retrospectiva do Cinqüentenário do Museu de Imagens 
do Inconsciente, apresentou 63 obras do acervo do museu, em sua 
maioria inéditas para o grande público, permitindo constatar a sen-
sibilidade e o talento de pessoas subjugadas pela sociedade que 
viveram internadas em hospitais psiquiátricos. As pinturas de Carlos 
Pertuis, Arthur Amora e Emygdio de Barros, as esculturas de Abelar-
do Corrêa e as fotografi as de Geraldo Aragão revelam artistas reco-
nhecidos pelo valor estético de seus trabalhos. A cenografi a foi de 
Daniela Thomas e Felipe Tassara. A retrospectiva é hoje exposição 
permanente do Museu de Imagens do Inconsciente.

A mostra A Saúde Bate à Porta trouxe o conceito e a traje-
tória do Programa Saúde da Família (PSF). Painéis informativos e 
a linha do tempo ilustram o programa e seu impacto como uma 
nova metodologia de reestruturação da atenção básica à saúde da 
população. Destaque para a exposição fotográfi ca de Rui Faquini, 
com textos de TT Catalão, e a ambientação artística de uma casa, 
idealizada pela arquiteta Gisela Magalhães, caracterizando o espaço 
de ação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
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Potencializando trabalhos já realizados, foram apresenta-
das as exposições Imagens da Peste Branca: Memória da Tu-
berculose e Dengue, em parceria com a Casa de Oswaldo Cruz 
(COC) – Museu da Vida/Fundação Oswaldo Cruz – e o Cen-
tro de Referência Professor Hélio Fraga, da Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa), que traçam o panorama de duas doenças 
que persistem no cenário histórico do País até os dias de hoje.

Em conjunto com a Coordenação-Geral de Prevenção à Violên-
cia e Causas Externas do Ministério da Saúde, com entidades públi-
cas e a sociedade, foi organizada a mostra Sociedade Viva – Violên-
cia e Saúde, tendo como tema central a participação comunitária 
– o saber, a prática e a organização da sociedade – numa integra-
ção de iniciativas e informações das organizações governamentais 
e não-governamentais na efetivação de ações e políticas públicas 
voltadas à promoção da saúde, à humanização das cidades e à pre-
venção dos acidentes e das violências. Essa mostra, também em sua 
itinerância, já esteve em Natal (RN) e em Recife (PE).

Novamente em parceria com a Casa de Oswaldo Cruz – Museu 
da Vida/Fundação Oswaldo Cruz –, o CCS expôs, de 6 de dezembro 
de 2003 a 6 de março de 2004, a exposição Paleopatologia – O 
Estudo da Doença no Passado, que apresentou textos antigos, obje-
tos, corpos mumifi cados e ossos.

Engajado na proposta de mobilização dos diversos seg-
mentos da sociedade, para uma atuação integrada no en-
frentamento de problemas da área social, o CCS apresen-
ta, de 15 de março a 1.º de maio de 2004, as exposições 
fotográfi cas Trópicos do Abandono e Sua Rua, Minha Vida, pro-
duzidas pela organização internacional Médicos Sem Fronteira.

Mais uma parceria com o Museu de Imagens do Inconsciente 
leva ao CCS O Museu Vivo de Engenho de Dentro, com os trabalhos 
dos usuários contemporâneos dos ateliês terapêuticos do Instituto 
Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira. As obras reunidas 

O Estudo da Doença
no Passado
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Justifi cativa

Os primeiros casos de aids surgiram em 1982, e, 
ainda no fi nal dessa década, o Brasil dava início à im-
plantação de medidas de controle da epidemia, que 
já se instalara no mundo. Mas, como não bastasse a 
rapidez com que o País responde às demandas colo-
cadas pelo aparecimento do HIV/aids, os casos vão se 
multiplicando ao mesmo tempo em que se diversifi -
cam os segmentos populacionais atingidos.

A aids tem uma natureza bastante singular com-
parada à de outras doenças, tendo em vista sua gravi-
dade, o fato de que ainda não há cura e considerando 
que uma de suas principais formas de contágio está 
relacionada ao comportamento sexual, uma área tabu 
na cultura brasileira e na de outros países.

Tal singularidade afeta seu desenvolvimento, tor-
nando-a uma doença circunscrita por preconceitos, 
discrimi nações, arbitrariedades injustifi  ca das, técnica e 
cientifi camente, contra seus portadores. Esse fato tem 
conseqüências profundas para as políticas de preven-

ção e assistência, fazendo com que elas assumam uma liderança na radicalização da 
defesa pelo cumprimento dos princípios de universalização e integralidade do acesso 
e da atenção à saúde dos portadores. De igual forma, essa realidade faz com que tais 
políticas assumam, por um lado e por outro, a liderança na revisão e na renegociação 
de valores que difi cultam a incorporação de procedimentos técnicos e éticos em prol 
da qualidade de vida dos portadores do HIV/aids e da sociedade como um todo.

Nesse contexto, falar em aids é discutir não apenas a questão biológica, mas, 
sobretudo, tratar de uma questão ética, política, social e cultural que afeta os direitos 
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humanos, tendo em vista que a saúde é um direito de todos. Abordar esse tema é, 
principalmente, tratar da luta pela cidadania e do direito constitucional à informação 
de todos os segmentos sociais.

A epidemia da aids no mundo atingiu números recordes em 2003: 5 milhões de 
pessoas foram infectadas e 3 milhões morreram, segundo levantamento realizado, em 
2003, pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids). Foram os 
piores resultados já registrados desde os primeiros casos, há duas décadas.

No Brasil, o último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que, 
entre os homens, a relação heterossexual é a principal forma de transmissão do HIV, 
vírus causador da aids, enquanto vêm diminuindo os registros de casos por drogas 
injetáveis e relações homossexuais.

Desde 1980, quando o governo começou a contabilizar os dados da doença, até 
setembro de 2003, foram 277.141 casos. As mortes ocasionadas pela aids no mesmo 
período chegaram a 138 mil casos registrados. A epidemia se estabilizou no Sudeste e 
no Centro-Oeste, mas apresenta tendência de aumento no Sul, no Norte e no Nordeste.
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A Aids no Brasil

Por seus resultados, a resposta brasileira ao fenômeno da aids ainda hoje serve 
de parâmetro para muitas ações internacionais. O programa brasileiro de prevenção e 
combate à aids conseguiu fechar o século XX registrando menos da metade dos casos 
da doença previstos pelas Nações Unidas no início da década de 90.

O objetivo do programa é destacar as principais formas de transmissão – relação 
sexual sem preservativos, troca de seringas entre usuários de drogas injetáveis, falta de 
acompanhamento e de medicamentos durante o pré-natal – e alertar como evitá-la. 
Dentre as formas de prevenção está o uso constante de preservativos e de seringas 

Números da epidemia
Dados Como era antes Como está hoje (a partir de 2000)

Índice de novos casos 
(média por ano)

Cerca de 25 mil Cerca de 22 mil

Proporção de casos entre 
homens e mulheres

Chegou a ser de 25 casos em 
homens para cada 1 mulher

1,8 caso masculino para cada 1 
feminino

Incidência de aids entre 
homens heterossexuais

60% das notifi cações Supera 65% das notifi cações

Dados Gerais
Total acumulado de casos entre 1980 e 
setembro de 2003

277.141

Total de mortes desde 1980 138.000

Pacientes atendidos com o coquetel anti-retroviral 137.000

Custo do programa de combate à aids
R$ 1 bilhão por ano, sendo R$ 
550 milhões com medicamentos

Taxa média de casos 15,2 casos por 100 mil habitantes
Fonte: Ministério da Saúde, setembro de 2003.
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descartáveis para usuários de 
drogas injetáveis, bem como 
a ampliação da discussão em 
torno da aceitação do tema e 
da defesa dos direitos huma-
nos para as pessoas que vivem 
e convivem com o HIV.

Assim, o presente projeto, 
desenvolvido em consonância 
com a política atual – calcada 
na premissa de que a preven-
ção à aids e a assistência às 
pessoas vivendo com HIV/aids 
não podem estar dissociadas 
–, pretende levar à população, 
particularmente à sexualmente ativa, informações sobre aids. Propõe, também, dar 
visibilidade ao discurso institucional e da sociedade, servindo-se de formas criativas, 
lúdicas e interativas. Além disso, contribui para a implementação da política brasileira 
de controle da epidemia de aids, cujas bases sociais e políticas deram forma à estru-
tura e à organização do Programa Brasileiro de Aids, tendo como atores principais a 
sociedade civil e a organização das pessoas portadoras de HIV/aids.
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Objetivos

Geral
Realizar a mostra temática sobre aids por meio de uma abordagem cultural, artísti-

ca e interativa, visando à disseminação de informações, ao fomento do debate e à valo-
rização da participação da sociedade na implementação do Programa Brasileiro de Aids.

Específi cos
• Fortalecer o respeito aos direitos hu-
manos, favorecendo a compreensão do 
conceito ampliado de saúde, entendida 
como um direito do cidadão e um dever 
do Estado.

• Contribuir para a integração da rede 
de informações inter e intra-sociais, com 
instituições públicas e privadas, e da so-
ciedade. 

• Produzir, captar, divulgar e distribuir 
produtos informacionais e educativos 
das diversas áreas do Ministério da Saú-
de e dos parceiros institucionais e não-
governamentais.

• Disseminar informações e fomentar o 
debate por meio de cursos, palestras, 
mostras de vídeos e apresentações cul-
turais, valorizando os diversos aspectos 
metodológicos e conceituais e as experi-
ências afi ns.
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• Realizar mostra virtual na internet, dis-
ponibilizando conteúdos e informações 
de interesse público e permitindo am-
plo acesso à produção técnico-cientí-
fi ca e à legislação afi ns.

• Realizar a itinerância da mostra, 
agregando as experiências de cada 
localidade visitada, estimulando 
o debate, a capacitação, o trei-
namento de monitores locais, o 
intercâmbio na área e o envolvi-
mento de profi ssionais e usuários 
nos eventos técnicos e culturais.

• Identifi car parcerias, favorecendo 
a integração da rede nacional de 
direitos humanos em HIV/aids.

• Captar e organizar catálogo de ví-
deos a serem exibidos.

• Divulgar a mostra junto às escolas 
e realizar visitas guiadas para es-
tudantes e públicos específi cos.
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Princípios Orientadores

• Articulação – fortalecendo a rede de atuação so-
cial, sistematizando e disseminando informações.

• Criatividade – possibilitando o uso e o desenvolvi-
mento de linguagens inovadoras, ousadas e inte-
rativas.

• Versatilidade – para que a mostra possa ser repro-
duzida ou implementada facilmente em outras lo-
calidades ou por outras instituições.

• Intersetorialidade – promovendo a articulação 
dentro do próprio Ministério da Saúde e com as 
instâncias identifi cadas, com as quais possibilitará 
construir e consolidar as parcerias.

• Participação – envolvendo os programas locais, 
profi ssionais, os conselhos de saúde, as associa-
ções e as organizações não-governamentais.

• Socioeducação – promovendo atividades culturais 
que favoreçam o aprendizado de forma lúdica e 
criativa.
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Público-Alvo

Alunos e professores das redes de ensino fundamental, 
médio e universitário, pesquisadores e trabalhadores das 
áreas de saúde, educação e direitos humanos, bem como 
organizações não-governamentais, lideranças comunitárias 
e o público em geral.
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Área Geográfi ca de Abrangência

A mostra realizar-se-á no Centro 
Cultural da Saúde, localizado na 
Praça Marechal Âncora, Rio de 
Janeiro, e posteriormen-
te em outros locais, 
abrangendo pelo 
menos um estado 
de cada região. 
O circuito da iti-
nerância insere 
a pauta da saú-
de nos espaços 
artísticos e cul-
turais, fortale-
cendo o deba-
te, a integração 
de ações governamentais 
e os movimentos sociais. Em 
versão virtual, a mostra estará 
acessível a todo o universo dos internautas e 
democratizará as informações, os produtos, 
as experiências e os serviços identifi cados.
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Caracterização da Mostra

Módulo de abertura:
A. Fachada – dois banners com a assinatura da mostra.

B. Escadaria de Acesso ao CCS.

Exposição de peça artística ou publicitária que remeta à questão da importância 
da prevenção à aids. A peça deverá funcionar como atrativo para a mostra, chamando 
a atenção dos transeuntes e da mídia.

Módulo 1 – Salão Principal.
A situação da aids no mundo, com destaque para o cenário da doença no Brasil e 

na África. Informações gerais sobre a doença, o programa brasileiro e as organizações 
parceiras.

Módulo 2 – Salão Lateral.
Subtemas: campanhas, coquetel da vida, prevenção e assistência.

Módulo 3 – Galeria do Muro.
Linha do tempo da camisinha – cronologia com os principais marcos científi cos, 

políticos e culturais.

Módulo 4 – Galeria 7 de Abril.
Instalação artística: “Onde está a aids?”.

Ambientação artística e interativa com o objetivo de proporcionar ao visitante 
a percepção de que ele próprio pode ser uma vítima da doença, fazendo-o rever a 
crença, comum em nossa cultura, de que doenças só acontecem com os outros. O 
preservativo também será objeto de uma abordagem específi ca, buscando sua popu-
larização e demonstrando ser o meio mais seguro de se evitar a aids.
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Sala Multimeios e recursos informacionais.
Espaço destinado à programação técnica e cultural da mostra: exibição de vídeos, 

palestras, cursos e apresentações culturais, dentre outras.

Totem multimídia situado no Salão Principal, com informações gerais, orientação 
e recursos de interatividade.

Internet.
A mostra virtual tem como proposta apresentar a exposição de forma on line, 

contemplando o usuário com fontes de conhecimento. Seu conteúdo consta de legis-
lações pertinentes, publicações, artigos e projetos de instituições que trabalham tanto 
com prevenção quanto com assistência, fazendo parte desse universo de informações, 
com acesso pelo site do Centro Cultural da Saúde – www.ccs.saude.gov.br – e pela 
página da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVS MS) – www.saude.
gov.br/bvs –, bem como pela da própria área técnica – www.aids.gov.br –, com divul-
gação do link em outros sites.

O hot site da aids, em parceria com a BVS MS/Coordenação-Geral de Documen-
tação e Informação (CGDI)/SAA/SE/MS, já se apresenta como o primeiro patamar das 
informações sistematizadas, pois viabiliza o acesso à coleção de publicações, cartazes, 
outros materiais e informações de interesse.

Classifi cação Orçamentária

Consultoria
Contratação de pessoas físicas, jurídicas e prestadores de serviço nas áreas de 

consultoria técnica, pesquisa, montagem cenográfi ca e iluminação.

Custos Operacionais

1. Materiais de consumo:

• Aquisição de suprimentos de informática, de expediente, elétricos, gráfi cos, 
fotográfi cos e de fi lmagem; diárias, passagens aéreas e terrestres.
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2.  Remuneração de pessoas físicas:

• Remuneração de serviços de natureza eventual, incluindo hora-aula, sem vín-
culo trabalhista; pesquisa e montagem.

3.  Remuneração de pessoas jurídicas:

• Remuneração por serviços prestados por pessoas jurídicas nas áreas de criação e 
montagem, projetos gráfi cos, produções cenográfi cas, locação de equipamen-
tos, concessões de imagens fotográfi cas e artísticas, produção videográfi ca, 
serviços de comunicação, digitação, impressão e encadernação, fornecimento 
de coquetel e lanche; despesas com seminários, ofi cinas, feiras e exposições.

Previsão orçamentária
Produtos/serviços (descrição) Valor (estimado) em R$ 

Criação de estrutura física para ambientação da mostra. Administração, 

produção e montagem cenográfi ca.
R$ 101.000

Pesquisa, projeto gráfi co, programação visual e tratamento de imagens. 

Escaneamento de cromos, impressões digitais, montagem e instalação.
R$ 60.000

Criação e arte fi nal de folheteria (fôlderes, cartazes, convites, fi lipetas e ca-

tálogos da mostra). Impressão gráfi ca da folheteria e reprodução de parte 

das publicações impressas.

R$ 35.000

Apoio logístico (iluminação, sonorização e suporte). R$ 18.000
Total geral R$ 214.000

Avaliação
Avaliar, com base nos objetivos específi cos, o desenvolvimento do projeto funda-

mentalmente quanto:

• ao grau de satisfação dos visitantes;

• à efetivação do cronograma;

• ao grau de participação das instituições;

• ao público atingido e às comunidades;

• à sustentabilidade da itinerância e da atualização das informações e publicações.
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Cronograma

Período de janeiro a setembro de 2004

Atividades mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun

Reuniões de planejamento no 
Ministério da Saúde (Brasília).

X X X X X X

Pesquisa e elaboração do projeto. X

Apresentação do projeto e aprovação 
orçamentária junto à Ascom (MS).

X

Captação de recursos da iniciativa 
privada

X X X X

Reuniões de trabalho em Brasília e no 
CCS (Rio de Janeiro) com os parceiros.

X X X X X X

Defi nição da programação técnica e 
cultural.

X

Arte-fi nal, impressão e distribuição da 
folheteria.

X

Edição, impressão e envio dos convites 
de inauguração da mostra.

X

Montagem da mostra. X

Inauguração da mostra. X

Realização da programação técnico-
cultural.

X X X X X

Agendamento de visitas guiadas junto 
a escolas.

X X X X X

Avaliação. X X X

Planejamento do circuito de 
itinerância da mostra.

X X X

Consolidação do relatório. X X
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Sustentabilidade

A mostra objetiva contribuir 
para o fortalecimento dos mecanis-
mos que ampliam a participação da 
sociedade na construção de respos-
tas sociais frente à epidemia, dando 
visibilidade à contribuição dessas 
organizações na formulação de es-
tratégias e ações que visem tanto à 
promoção das políticas públicas de 
saúde quanto ao incentivo à partici-
pação de representantes da socieda-
de em instâncias diversas, nos âmbi-
tos federal, estadual e municipal.

A integração proposta também 
inclui a participação dos conteúdos 
sistematizados na rede de informa-
ções já existentes e o apoio ao in-
tercâmbio de experiências, com a 
realização de eventos técnicos e cul-
turais e a edição e a distribuição de 
produtos informacionais. É essen-
cial potencializar a capacidade ins-
titucional do setor público, do setor 
produtivo, das organizações não-
governamentais e da comunidade.
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