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RESUMO
O presente estudo tem o objetivo de compreender como se deu a construção da
representação social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids na mídia impressa e se esta
representação tem perdurado ao longo das últimas três décadas. O estudo tem como base
a Teoria das Representações Sociais, proposta por Moscovici, que consiste em
compreender como se dá a construção e a permanência de conceitos formados acerca de
algo ou alguém a partir das interações sociais. Foram analisadas oitos reportagens de capa
publicadas pelo jornal O Estado de S. Paulo nos anos de 1985 e 2015, independente do
mês em que foram publicadas, sendo quatro reportagens por ano. Os oito textos foram
analisados de acordo com a Análise de Discurso Crítica (ADC), difundida por Norman
Fairclough. Concluiu-se que a representação social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids
na mídia impressa em 1985 é de homens homossexuais, promíscuos e culpados por sua
condição e que esta representação não foi alterada ao longo das décadas, permanecendo
em 2015 sendo de homens homossexuais, promíscuos e culpados por sua condição.
PALAVRAS-CHAVE: Aids; HIV; Homossexual; Representação Social; Mídia.
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INTRODUÇÃO
O conhecimento científico produzido do lado de dentro dos muros da academia
não pode ignorar as demandas sociais tampouco o pesquisador pode se esquivar de sua
reponsabilidade perante o desenvolvimento da cidadania e a defesa dos direitos humanos.
Estudos nascem de inquietações que rodeiam o pesquisador, que despertam seu olhar
crítico e o movem em direção à busca por respostas; soluções que, espera-se, contribuam
de alguma forma para o bem comum. Esta pesquisa, em particular, nasceu de uma
inquietação que surgiu anos atrás, no início da trajetória acadêmica desta pesquisadora.
Ao procurar traçar o percurso da Aids na mídia, temática do Trabalho de
Conclusão de Curso apresentado à banca para a obtenção do grau de bacharel em
Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, em 2008, compreendi que não era
possível falar sobre Aids sem abordar o preconceito e a discriminação contra as Pessoas
Vivendo com HIV/Aids. Desde a exclusão social vivenciada por essas pessoas,
especialmente na primeira década após a descoberta da doença, até as dificuldades no
acesso ao atendimento médico, são diversas as situações de preconceito vivenciadas
cotidianamente por elas.
Nos dias atuais, mais de 30 anos após a descoberta da Aids, benefícios como a
testagem gratuita para detectar o HIV, leis contra a discriminação e a possibilidade de um
tratamento mais humanizado fazem com que a Pessoa Vivendo com HIV/Aids tenha
qualidade de vida superior à de décadas atrás. Entretanto, o preconceito acerca da doença
persiste, mesmo que de forma velada; famílias ainda escondem as reais causas do
falecimento de seus entes e quem vive com HIV/Aids dificilmente se sente à vontade para
revelar sua condição na empresa onde trabalha, por exemplo.
Por ser uma doença sexualmente transmissível – embora esta não seja a única
forma de contágio, pois o sangue também é capaz de transmitir o vírus HIV – a Aids está
majoritariamente vinculada à sexualidade e mais especificamente à homossexualidade, já
que a Aids é popularmente conhecida, até os dias atuais, como uma doença
prioritariamente de homossexuais. O fato de os primeiros casos de pessoas contaminadas
pelos vírus HIV terem sido entre homens homossexuais e consequentemente pelo
movimento homossexual ter sido um dos primeiros e mais organizados a reagir
publicamente diante da doença, abordar a Aids implica em falar de homossexualidade e
do impacto desta vinculação tanto na vida das Pessoas Vivendo com HIV/Aids quanto
dos homossexuais. O que aparentemente permanece como representação social, desde a
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década de 1980, é que todo soropositivo é homossexual e que todo homossexual é
potencialmente um soropositivo. Compreende-se como representação social o conceito
proposto por Moscovici (1985) que consiste em conceitos formados acerca de algo ou
alguém a partir das interações sociais.
A comunicação, enquanto dispositivo de construção da realidade (FAUSTO
NETO, 1999), teve papel importante na construção da representação social das Pessoas
Vivendo com HIV/Aids. Ao noticiar a doença e ao tornar compreensíveis os dados
científicos e médicos sobre o assunto, a imprensa pautou a discussão na sociedade,
tornando a Aids compreensível para a população, ao menos em tese. A Aids foi a primeira
doença a ser noticiada nas páginas dos jornais antes mesmo que se soubesse o que a
causava, antes que a comunidade científica tivesse lhe dado um nome (GALVÃO, 2002).
Desta forma, o presente estudo tem o objetivo de compreender como se deu a
construção da representação social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids na mídia
impressa brasileira e como esta representação tem perdurado ao longo destas últimas três
décadas. Para alcançar tal objetivo, foram analisadas reportagens de capa publicadas pelo
jornal O Estado de S. Paulo nos anos de 1985 e 2015, sendo quatro por ano, com o total
de oito textos, independente dos meses em que foram publicados.
Optou-se pela pesquisa em um jornal impresso porque, como defende TUZZO
(2016), o mesmo mantém importância significativa nos processos de comunicação,
servindo como suporte para os demais veículos, como os programas de rádio ou de TV
que frequentemente se pautam pelas manchetes dos jornais impressos, e ainda devido à
credibilidade que o mesmo possui diante dos demais veículos. O jornal O Estado de S.
Paulo foi escolhido devido à sua importância em âmbito nacional, tanto por se tratar de
um jornal com grande alcance de tiragem quanto porque seus textos são reproduzidos em
jornais de todo o país, inclusive no Estado de Goiás, e também devido à facilidade de
acesso ao seu acervo, que se encontra totalmente digitalizado e acessível a assinantes por
meio de mecanismos de busca avançados.
Os textos foram analisados de acordo com a Análise de Discurso Crítica (ADC)
difundida por Norman Fairclough (2001) e que consiste tanto em um método de pesquisa
quanto uma teoria. A ADC analisa a estrutura dos discursos – não somente da mídia,
embora esta seja um de seus principais objetos de análise – com foco nas relações de
poder e na mudança social que se relacionam aos discursos e seus efeitos.
O presente estudo percorre um caminho teórico que busca garantir as bases para
a análise dos textos jornalísticos e para a compreensão dos elementos que construíram e
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ainda constroem a representação social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids na mídia
impressa.
O primeiro capítulo apresenta o contexto atual da Aids para depois voltar aos anos
1980 e apresentar o contexto político, científico e social em que a Aids foi descoberta. O
capítulo aborda ainda o conceito de grupos de risco, instituído por cientistas nos anos
1980, e as reações ao advento da Aids tanto por parte dos governos quanto por parte dos
movimentos sociais. O objetivo deste capítulo é compreender o impacto causado pela
Aids assim como os aspectos que explicam a realidade da doença atualmente, quando já
é possível falar em um controle do vírus entre os soropositivos ao mesmo tempo em que
o número de novos casos não para de crescer.
O segundo capítulo aborda a vinculação entre Aids e homossexualidade e tem
início com a discussão sobre a atuação dos movimentos homossexuais organizados junto
à doença, especialmente para pressionar a ação dos governos. O capítulo discute também
a construção e a definição das identidades homossexuais no período que antecede a Aids
– o que auxilia a compreender como e porque os movimentos homossexuais reagiram
prontamente diante da doença – assim como a relação entre sexualidade, moralidade e
pertencimento social, tanto na Antiguidade quanto em períodos mais recentes, e as
construções discursivas acerca do sexo.
O terceiro capítulo representa a união dos conceitos e ideias discutidos nos
capítulos anteriores, Aids e homossexualidade, para compreender como eles se interligam
com o exercício da cidadania (CARVALHO, 2002; SOARES, 2004) e com a condição
de subcidadania (CIRINO e TUZZO, 2016). A partir de Allport (1954) e Borrillo (2015),
o capítulo discute como a vinculação entre Aids e homossexualidade provoca impactos
negativos tanto para as Pessoas Vivendo com HIV/Aids, que ainda vivenciam situações
de preconceito e discriminação, quanto para os homossexuais, vítimas da homofobia. O
capítulo também aborda o poder da mídia de agendar assuntos para serem discutidos pela
sociedade, os processos de produção jornalística e de valoração dos fatos a partir dos
critérios de noticiabilidade e como isso influencia na forma como a Aids foi abordada e
divulgada pela imprensa.
O quarto capítulo apresenta a Teoria das Representações Sociais, que propicia a
compreensão sobre a forma com que a sociedade lida com as Pessoas Vivendo com
HIV/Aids, e a Análise de Discurso Crítica, como teoria adequada para o estudo dos
discursos visibilizados pela mídia em relação à Aids. Além de Moscovici (1985) e
Fairclough (2001), o capítulo também utiliza as discussões de Van Dijk (2015) e Spink
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et al. (2001) para compreender o papel da mídia no fortalecimento de preconceitos contra
minorias, em especial em relação aos soropositivos.
Os caminhos percorridos nos capítulos que compõem este trabalho de pesquisa
visam auxiliar na análise dos textos jornalísticos coletados, possibilitando a compreensão
do contexto científico, político, social e cultural em que cada texto foi publicado, seja em
1985 ou em 2015.
Ainda que sejam reconhecidos os limites do impacto de um trabalho acadêmico
na realidade social, em especial de minorias, o objetivo principal deste estudo é contribuir
para a discussão acerca do preconceito e da discriminação que envolvem a Aids, tanto no
que diz respeito às Pessoas Vivendo com HIV/Aids quanto aos homossexuais, que
também foram negativamente atingidos com o advento da doença.
A Aids e suas temáticas correlatas foram temas de diversos livros e trabalhos
científicos desde a década de 1980. No entanto, segundo Monteiro et al. (2013), a
vinculação entre Aids e homofobia não tem representado um tema de interesse
acadêmico. Os autores pesquisaram 163 artigos publicados na base SciELO entre 2005 e
2010 e constataram que a maioria dos estudos que abordam HIV/Aids consideram o
estigma e o preconceito enfrentados tanto pelos soropositivos quanto pelos homossexuais
como dados e não como uma temática maior de análise.
Desta forma, este trabalho busca compreender a representação social das Pessoas
Vivendo com HIV/Aids para, se necessário, contribuir em sua descontração, pois como
afirma Moscovici (1985), quanto menos conscientes somos sobre as representações
sociais, maior se torna sua influência. É perceptível, portanto, que este trabalho nasce da
inquietação de uma pesquisadora que se posiciona aqui como uma agente social. Tratase de um estudo essencialmente crítico e com uma posição marcadamente a favor das
minorias, dos direitos humanos e da cidadania, como pressupõe a Análise de Discurso
Crítica (VAN DIJK, 2015).
Uma pesquisadora que, ao mesmo tempo em que se dedica ao estudo da
representação social dos soropositivos e consequentemente do preconceito e
discriminação enfrentados por este grupo e por homossexuais, também reconhece o seu
lugar de fala como mulher, heterossexual e soronegativa. Logo, este estudo consiste em
uma pesquisa estritamente acadêmica, que visa contribuir para a conscientização acerca
de estigmas e preconceitos, mas que reconhece os limites de uma discussão que não
contempla a vivência de um homossexual e/ou soropositivo.
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1. AIDS: EPIDEMIA DOS NOVOS TEMPOS

Desde a década de 1980, quando foi descoberta, até os dias atuais, o cenário da
Aids no mundo tem passado por significativas mudanças. Da desesperadora falta de
informações e recursos para combater a doença até a combinação de diferentes
medicamentos para o controle do vírus HIV muito foi conquistado do ponto de vista
científico, médico, civil e social.
A ciência tem demonstrado que o desenvolvimento de medicamentos cada vez
mais avançados pode diminuir significativamente a contaminação pelo vírus HIV. Em
2008, pesquisadores suíços publicaram um documento no qual defendiam que pessoas
vivendo com HIV/Aids que seguem o tratamento de forma correta – e que por isso
possuem uma carga viral consideravelmente baixa – e que não possuem outras doenças
sexualmente transmissíveis têm chances mínimas de transmitir o vírus HIV para seus
parceiros1.
Em 2015, durante a 8ª Conferência Internacional da Aids Society, cientistas
divulgaram o resultado final2 de um estudo desenvolvido nos Estados Unidos,
chamado de HPTN 0523. De acordo com os pesquisadores, o estudo demonstrou que
não existem evidências de transmissão do HIV de uma pessoa com carga viral
indetectável para parceiros não infectados pelo vírus. Em 2011, resultados parciais do
estudo já haviam apontado que o tratamento adequado é capaz de diminuir o risco de
transmissão do vírus HIV em 96%.
Ainda que estas perspectivas sejam animadoras, é importante ponderar que
embora não sejam detectáveis no sangue ou no sêmen de uma pessoa, o vírus pode
permanecer escondido em seu organismo e tornar-se novamente detectável assim que
o tratamento for interrompido. Logo, o risco de transmissão do vírus HIV entre uma

1

Disponível em:
<http://www.aids.gov.br/noticia/tratamento/pessoas_em_tratamento_transmitem_o_hiv>. Acesso em 11
de abril de 2016.
2
Disponível em: <http://jovemsoropositivo.com/2015/07/21/a-palavra-final-do-hptn-052/>. Acesso em
11 de abril de 2016.
3
Um dos objetivos do HPTN 052 era investigar a possibilidade de utilização dos antirretrovirais como
prevenção contra o HIV e não apenas tratamento. A utilização de antirretrovirais como estratégia de
prevenção para populações vulneráveis é chamada de PrEP - Profilaxia Pré-Exposição (em inglês, PreExposure Prophylaxis) e tem suscitado opiniões contraditórias. O foco da PrEP são pessoas vulneráveis à
contaminação pelo vírus HIV, seja pelo grupo social ao qual pertencem, seja pela prática constante de
relações sexuais desprotegidas ou pelo compartilhamento de seringas. A PrEP também evita a
transmissão do HIV de mãe para filho, pois a introdução da profilaxia durante a gestação permite que o
índice de transmissão seja próximo de zero (BASTOS, 2006). Disponível em:
<http://abiaids.org.br/_img/media/HPTN(Beloqui).pdf>. Acesso em 11 de abril de 2016.
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pessoa soropositiva e uma soronegativa, mesmo sem o uso de preservativo, só é
mínimo caso a pessoa siga rigorosamente o tratamento prescrito pelo médico.
Para Marques (2003), o desenvolvimento e o acesso aos medicamentos contra o
HIV levou alguns autores a defenderem que a Aids gradativamente alcançou um
estágio de cronificação. Isto significaria que aqueles que seguem o tratamento indicado
e têm acompanhamento médico conseguem viver muito além da expectativa de vida
dos primeiros anos da Aids no mundo, com efeitos colaterais relativamente leves. A
Aids se assemelharia, portanto, a um diabetes, ambas doenças graves, mas que a partir
de um rígido tratamento e acompanhamento podem se tornar crônicas.
No entanto, é preciso considerar alguns aspectos sobre esta questão. Além dos
efeitos colaterais sentidos imediatamente após a ingestão dos medicamentos, existem
efeitos que só podem ser sentidos após o uso contínuo e prolongado destes remédios,
como danos em diferentes órgãos. Além disso, considerar a Aids como uma doença
crônica baseando-se no tratamento dos pacientes também é uma análise passível de
críticas porque generaliza a questão ao considerar que o acesso aos medicamentos seria
o único fator de importância. Para seguir um tratamento, o paciente deve possuir
condições psíquicas, emocionais e sociais para tal, já que é de sua escolha segui-lo ou
não.
A trajetória da Aids/HIV até o perfil hoje apresentado, em
diferentes sociedades, revelou-se cruel com aqueles segmentos
que historicamente são as vítimas preferenciais das
desigualdades sociais e por isso “porto final” de várias
epidemias, passadas e presentes. O paradigma da doença crônica,
tal como está construído, não contempla essas realidades, nas
quais o “estilo de vida” na maioria das vezes não é opção, mas
única possibilidade de sobrevivência. A doença crônica prevê a
manutenção da assistência para evitar que a situação de
cronicidade se torne aguda, ou ainda que orientações possibilitem
a não-alteração do quadro crônico, o que não parece ser possível
em sociedades nas quais a falta de assistência e orientação são
igualmente crônicas (SOARES, 2001, p. 36-37).

Para Bastos (2006), em países desenvolvidos com desigualdades sociais pouco
relevantes, como Dinamarca e Finlândia, o índice de contaminação pelo vírus HIV
deverá ser reduzido gradativamente até que a doença se torne um “evento-sentinela”,
ou seja, quando o diagnóstico de casos da doença representa um alerta para autoridades
de falhas no sistema de saúde. Ele aponta que a perspectiva normalmente defendida
nos dias atuais é de que, assim como outras doenças, a Aids não será erradicada, mas
controlada.
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Ainda segundo Bastos (2006), nos países desenvolvidos, mas com perceptíveis
desigualdades sociais, como os Estados Unidos, a Aids não é mais majoritária entre
homens homossexuais brancos, mas atinge principalmente minorias étnicas e raciais.
Já em países subdesenvolvidos, como os que compõem a África Subsahariana, os
índices de contaminação pelo HIV continuam elevados de forma generalizada.

De volta aos países e sociedades mais afetadas pela epidemia em
todo o mundo, cabe ressaltar que a epidemia pode persistir
indefinidamente na África subsahariana, em níveis
inaceitavelmente elevados, mas não mais de forma explosiva.
Neste processo, tecnicamente denominado de endemização, a
Aids poderia se tornar a malária do século XXI, dizimando,
silenciosamente, milhares de vida a cada ano, sem que isso
mereça qualquer notícia na imprensa leiga ou desperte a comoção
das pessoas, que se espantam e surpreendem com eventos de
aparecimento súbito, como um ataque terrorista, mas se mostram
indiferentes diante do lento holocausto provocado pelas guerras
civis na África, ou pela disseminação progressiva da malária ou
da tuberculose naquele continente (BASTOS, 2006, p. 88).

Mesmo com tantos avanços, o controle da Aids ainda representa um desafio em
todo o mundo. De acordo com o diretor-executivo adjunto do UNAIDS no Brasil
(Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS), Luiz Loures, em reunião
da ONU realizada em junho de 20164, o número de novas infecções não tem
apresentado queda no mundo ao longo dos últimos cinco anos. Relatório da UNAIDS5
lançado em 2016 apontou que 2,1 milhões de pessoas em todo o mundo contraíram o
vírus HIV apenas em 2015.
Ainda que constantemente o assunto volte à tona, até o momento a ciência não
desenvolveu uma vacina para prevenir a Aids. De acordo com Scheffer (2012),
atualmente os cientistas têm atuado em dois caminhos: descobrir como retirar o vírus
de espécies de esconderijos do organismo e evitar que o vírus contamine novas células.

Cientificamente, é possível desenvolver opções para ao atual
tratamento imposto por toda a vida. Cientistas seguem duas rotas.
A primeira considera que o HIV permanece latente, em
reservatórios no organismo, onde os antirretrovirais, até mesmo
os mais poderosos, não alcançam. Busca-se compreender a
natureza desses reservatórios e como o vírus pode ser removido
4

Disponível em: <http://nacoesunidas.org/novas-infeccoes-por-hiv-ainda-sao-desafio-diz-vice-chefeunaids>. Acesso em 10 de julho de 2016.
5
Disponível em: <http://unaids.org.br/wp-content/uploads/2016/07/global-AIDS-update-2016_en.pdf>.
Acesso em 10 de julho de 2016.

18
do seu “esconderijo” [...] A segunda estratégia parte da
possibilidade de transformação do sistema imune de pessoas com
HIV, de modo que seja possível uma mudança que impeça que o
vírus continue a infectar as células. Essa tese foi reforçada com
o caso do “paciente de Berlim”, um homem de 40 anos com HIV
e leucemia, cujo organismo conseguiu “matar” definitivamente o
vírus depois de ter feito um transplante de medula óssea
(SCHEFFER, 2012, p. 55-56).

Se o número de novas infecções não diminui tampouco diminuem o medo, o
preconceito e a discriminação que envolvem o HIV e a Aids. O termo grupos de risco,
que foi criado e em pouco tempo abandonado por cientistas ainda no início da década
de 1980, continua presente. Ainda que tenha sido substituído pelo conceito de
comportamento de risco ou vulnerabilidade, que considera o risco de que pessoas sob
determinadas condições sejam expostas ao vírus, a ideia de que a Aids é uma doença
de pessoas promíscuas permanece forte na sociedade.
Revelar o diagnóstico da presença do HIV no organismo é muitas vezes levantar
uma série de perguntas – verbalizadas ou não – sobre a sexualidade desta pessoa, tais
como o número de parceiros, a frequência com que pratica sexo, os tipos de desejos e
a quem estes desejos são direcionados. Além disso, muitas pessoas ainda acreditam,
por mais que nem sempre admitam, que o vírus HIV pode ser transmitido por meio de
objetos, de apertos de mão ou abraços. A desinformação e o preconceito permanecem
apesar dos avanços científicos.
Para compreender o cenário atual da Aids no Brasil e também para analisar
criticamente os textos jornalísticos do jornal O Estado de S. Paulo é necessário voltar
décadas atrás para conhecer em que contexto a doença foi descoberta, quais as reações
de diferentes atores sociais diante da mesma e como isso influenciou na cobertura
jornalística e consequentemente na construção da representação social das Pessoas
Vivendo com HIV/Aids na mídia impressa.
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1.1 A descoberta da Aids e o contexto da época
A notificação, em 1981, de um número significativo de casos de pneumonia
causada por pneumocytis cariini, uma forma atípica de pneumonia, e de sarcoma de
kaposi, um tipo raro de câncer, entre homens homossexuais das cidades norte-americanas
de Los Angeles, São Francisco e Nova York (BASTOS, 2006) fez ressoar o alarme na
comunidade científica mundial. Logo os Centros para Prevenção e Controle de Doenças
(CDC - Centers for Diseases Control and Prevention, em inglês), nos Estados Unidos,
constataram que se tratava de uma nova doença. No Brasil, dados epidemiológicos do
Ministério da Saúde indicam que o primeiro caso confirmado de Aids no país ocorreu no
ano de 1980 com um jovem de São Paulo, mas supõe-se que o vírus tenha chegado ao
território brasileiro na década de 1970 (MARQUES, 2003; GALVÃO, 2002).
Em 1982, a doença recebeu o nome de Acquired Immunodeficiency Syndrome, a
Aids, ou em português, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida6. bO HIV é uma
mutação do SIV (Simian Immunodeficiency Virus ou Vírus da Imunodeficiência dos
Símios), o que foi comprovado pela ciência em 1999 após testes demonstrarem que o HIV
é consideravelmente semelhante ao SIV, que infecta chimpanzés (TARDELLI, 2013).
Acredita-se que casos de Aids tenham ocorrido em países da África ainda na década de
1970, no entanto, não haviam sido identificados como uma nova doença. “Em um
contexto de um sem-número de infecções, desnutrição, guerras civis e miséria, não foi
possível compreender que uma nova ameaça à humanidade estava a caminho” (BASTOS,
2006, p. 28).
A Aids mudou a perspectiva da ciência, para a qual o desenvolvimento
tecnológico trouxe a tranquilidade do controle das grandes epidemias, e da sociedade em
geral, para a qual os grandes males de outros tempos haviam ficado no passado, antes do
significativo progresso da ciência. Estas mudanças de perspectiva trazidas pela nova
doença também evidenciaram as desigualdades sociais e econômicas, a falta de estrutura
da saúde pública, em especial no Brasil, e os preconceitos existentes em diversos cantos
do mundo.
A Aids chegou ao mundo, de forma oficial, precedida por uma série de
acontecimentos que auxiliam a explicar a forma como a ciência, os governos e a sociedade
reagiram diante da nova doença. Nos Estados Unidos, onde os primeiros casos de
6

No Brasil, com o tempo optou-se por utilizar a sigla em inglês Aids ao invés de Sida, que é a sigla para
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
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contaminação pelo HIV foram registrados, o início dos anos 1980 ainda reverberavam as
consequências do movimento de contracultura, com profunda movimentação social,
especialmente entre os jovens. Dentre as inúmeras bandeiras levantadas pelo movimento,
estão a liberdade sexual, questão intrinsecamente ligada à Aids, que chegaria ao país
poucos anos depois. Nos anos 1960, como aponta Bastos (2006), também aconteceu o
surgimento e o fortalecimento de diversos movimentos sociais em diferentes países, por
exemplo, os pacifistas, os antirracismo e os que lutavam pela garantia de direitos às
minorias, como os movimentos de homossexuais.
Os ideais propostos por estes movimentos a partir dos anos 1960 perduraram nos
anos seguintes chegando até a década de 1980. No Brasil, com a proximidade do fim de
uma Ditadura Militar que durou 21 anos (1964-1985), havia também uma efervescência
nos movimentos sociais, em especial os que lutavam contra o regime militar. Marques
(2003) afirma que o início dos anos 1980 no Brasil foi marcado pela volta da liberdade
de expressão, ainda que vigiada pelo governo. “Após longo período de imobilidade, a
sociedade começa a se reorganizar, e essa reorganização se dá por intermédio de partidos
políticos, de movimentos sociais e de movimentos de identidade de mulheres, negros,
homossexuais, entre outros” (MARQUES, 2003, p. 98). Segundo Parker (1994), a
tentativa do país de voltar à democracia somada à crise econômica marcaram o cenário
inicial da Aids no Brasil, acentuando ainda mais os problemas políticos enfrentados
naquele período, em especial no que diz respeito à saúde pública.
Com a notificação dos primeiros casos de Aids no país, movimentos sociais
atuantes em questões como saúde e homossexualidade uniram-se para pressionar o
governo por ações eficazes. Marques (2003) afirma que de acordo com pesquisa realizada
junto a fontes orais e documentos é possível constatar que os movimentos que iniciaram
as pressões por respostas diante da Aids, em sua maioria, se identificavam com
pensamento político de esquerda e estavam ligados à luta pela causa homossexual. Como
aponta a autora, a história da Aids no Brasil começa a partir da articulação destes atores
sociais e destes fatores, antes mesmo que a sociedade, mídia ou governo tivesse
conhecimento sobre a doença.
Parker (1994) afirma que no início da década de 1980, com base nos dados
epidemiológicos e no que era divulgado pela mídia, construiu-se uma imagem,
especialmente no Brasil, de que a Aids era uma doença de um grupo de homossexuais
supostamente promíscuos e ricos, que viajavam frequentemente para o exterior. No
entanto, em tempos em que a notificação compulsória dos casos de contaminação pelo
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HIV ainda era inexistente – só passou a ser obrigatória a partir de 1986 – os dados
epidemiológicos da época eram extremamente questionáveis. Logo, ainda que
permanecesse uma imagem elitista em relação à Aids, a doença acometia cada vez mais
grupos vulneráveis da sociedade tanto do ponto de vista econômico quanto social.

1.2 A Aids e seus grupos de risco: Os cinco H
O advento de uma nova epidemia é novidade não apenas para a sociedade, mas
também para a comunidade científica. Após terem conseguido controlar grandes males
como a tuberculose e a sífilis, a ciência parecia não esperar o surgimento de uma nova
epidemia. Assim que foi constatada a descoberta desta nova doença que debilitava os
doentes e os levava à morte de forma rápida e irrefreável, como forma de tentar prevenir
novos casos, cientistas instituíram grupos de risco de contaminação, antes mesmo de o
vírus HIV ser isolado. Os grupos de risco eram formados por homossexuais, haitianos,
hemofílicos, heroinômanos (usuários de heroína injetável) e hookers (prostitutas, em
inglês), fazendo com que a Aids ficasse conhecida como a doença dos 5 H.
O primeiro H correspondia aos homossexuais – tanto pelo fato dos primeiros casos
notificados de Aids terem sido em homens homossexuais quanto pelo fato de a doença
ser transmitida, dentre outras formas, via relações sexuais. A Aids foi imediatamente e
fortemente associada aos homossexuais, com a criação de metáforas que vinculavam a
doença ao grupo, como os termos câncer gay e gay related immunodeficiency ou, em
português, imunodeficiência relacionada aos gays. Bastos (2006) relata ainda que no
início dos anos 1980 algumas pessoas defendiam que a doença não seria causada por um
vírus ou bactéria, mas pelo uso de drogas comuns no cenário gay da época, o nitrito de
amila, conhecido como popper. Semelhante ao lança-perfume, a substância funciona
como vaso dilatador e analgésico, o que facilitaria as relações sexuais anais.
Embora existissem cinco grupos de risco, é notável que a maior carga simbólica
foi destinada aos homossexuais (FERREIRA, 2003), fato que traz grandes prejuízos às
políticas de conscientização e prevenção, principalmente quando faz homens
heterossexuais acreditarem que não podem ser contaminados pelo vírus HIV em relações
sexuais com mulheres, por exemplo. O primeiro H do grupo de risco é o mais presente
no imaginário social.
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Ou seja, não resta dúvida de que a cena gay foi e (em diversos
contextos) continua sendo bastante afetada pela disseminação do
HIV. Não resta dúvida também de que a prática do sexo anal
desprotegido está fortemente associada à transmissão do HIV. O
problema é que isso se fez às custas da negligência com relação
à prevenção da transmissão do HIV entre homens que “não”
fazem sexo com outros homens e das mulheres de um modo
geral, um equívoco grave, que custou inúmeras vidas (BASTOS,
2006, p. 34).

O segundo H seriam os haitianos, cidadãos do Haiti, país localizado em uma ilha
no mar do Caribe, na América Central. Desde sua independência, no século XIX, o país
enfrenta problemas políticos e econômicos, com sérias consequências no âmbito social,
o que levou centenas de haitianos a abandonarem seu país em busca de oportunidades em
outros lugares, especialmente nos Estados Unidos. Em seus novos locais de moradia,
vivendo de forma ilegal e visando a sobrevivência, submetiam-se a trabalhos mal
remunerados ou ilícitos.

Tais condições de vida adversas, sejam elas as dos haitianos que
permaneceram no seu país de origem, sejam as dos imigrantes
vivendo em condições precárias nas metrópoles norteamericanas, são degradantes para seres humanos, mas ideais para
vírus, que, como disse repetidas vezes, almejam, antes e acima
de tudo, persistir. E se o “propósito” é persistir, haveria
população mais facilmente “parasitável” que esse amplo
contingente de deserdados da terra, desnutridos, enfraquecidos
por uma série de doenças (algumas delas, como diversas
infecções sexualmente transmissíveis, capazes de facilitar a
transmissão do HIV), extremamente móveis, inseridos em
circuitos de interação sexual desprotegido, quando não em redes
de tráfico e consumo de drogas? (BASTOS, 2006, p. 37)

O terceiro H, possivelmente, tenha sido o único grupo incluído no grupo de risco
que foi visto pela sociedade como vítima e não como culpado por seu comportamento
desviante. Homossexuais, usuários de drogas e prostitutas eram vistos como culpados por
terem se contaminado com o vírus HIV já que tinham um comportamento considerado
por muitos como irresponsável; já os haitianos teriam contraído o vírus devido à condição
de imigrantes ilegais. Os hemofílicos, pessoas que devido a um distúrbio genético têm
dificuldades de coagulação do sangue e por isso precisam de transfusões sanguíneas
constantemente, foram diretamente afetados pela Aids devido ao comércio de sangue e à
falta de fiscalização dos bancos de sangue, em especial no Brasil.
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No país, até a promulgação da Constituição Federal de 1988, uma pessoa poderia
vender seu sangue para bancos de sangue7. Assim como acontece em relação a outras
trocas comerciais, os países em desenvolvimento exportavam sangue – a matéria-prima
– para os países desenvolvidos; estes últimos, após o tratamento tecnológico do material,
o revendiam para os países em desenvolvimento em forma de hemoderivados, que seriam
utilizados em transfusões sanguíneas. Os hemoderivados são formados por amostras de
sangue de diversos doadores, o que aumentaria as chances de contaminação deste
composto.
Como aponta Bastos (2006), os doadores profissionais, na maior parte das vezes,
eram oriundos de periferias urbanas, como pessoas em situação de rua ou usuários de
drogas injetáveis, que doavam sangue em troca de dinheiro. “Em se tratando de uma
população vivendo em condições bastante precárias, não é de se estranhar que ela tenha
taxas de infecção (pelo HIV e diversos outros agentes infecciosos) substancialmente mais
elevadas do que a população de um modo geral (o que foi documentado por inúmeros
trabalhos, realizados em diferentes países)” (BASTOS, 2006, p. 38).

Embora a gravidade desta situação tenha levado a decretos
governamentais com vistas a garantir que os bancos de sangue
fizessem testes para detectar anticorpos do HIV, na prática, o
custo da testagem implica o amplo descaso por tais
regulamentações. O governo brasileiro parece ter sido
relativamente impotente para fazer valer seus próprios decretos e
evitar que sejam burlados. Justamente onde a obrigatoriedade das
legislações relativas ao teste do sangue tem sido mais rigorosa,
como nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, parece ter
sido gerada simultaneamente toda uma rede de bancos de sangue
clandestinos, lucrativos, dirigidos por contrabandistas que
resistem violentamente às leis governamentais (PARKER, 1994,
p. 35).

Além das implicações éticas de um comércio de fluidos humanos, é importante
destacar que na época os bancos de sangue não eram devidamente fiscalizados pelo poder
público. Somente em 1986, a Assembleia Legislativa de São Paulo sancionou a Lei nº
5.190/86 que determinava a testagem obrigatória para HIV em bancos de sangue do

7

Art. 199 - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. § 4º - A lei disporá sobre as condições e os
requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante,
pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo
vedado todo tipo de comercialização. Disponível em:
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao>
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estado e dois anos mais tarde, em 1988, a Lei Federal nº 7.649/88 determinou o teste
obrigatório em todo o país.
A situação dos hemofílicos recebeu relativa atenção no Brasil devido aos casos
dos irmãos Herbert de Souza, sociólogo conhecido como Betinho; Henrique de Souza
Filho, cartunista conhecido como Henfil8; e Francisco Mário Souza, compositor e
violinista conhecido como Chico Mário. Hemofílicos, os três foram contaminados pelo
vírus HIV em transfusões sanguíneas e pressionaram o governo por respostas eficazes à
Aids. Quando a testagem obrigatória para HIV em bancos de saúde de todo o país foi
regulamentada pela Lei Federal nº 7.649/88, Betinho, Chico Mário e Henfil9 já haviam
sido contaminados, no entanto a luta destes irmãos foi importante tanto para o maior
controle dos bancos de sangue quanto para a mudança da percepção da sociedade
brasileira diante da Aids, que passava a atingir personalidades públicas como eles e como
o cantor Cazuza, que descobriu ser soropositivo em 1987 e faleceu em 1990.

Numa versão absolutamente perversa dos processos de
globalização, milhares de hemofílicos e outros pacientes que
haviam recebido transfusões sanguíneas no final da década de
1970 e início da década seguinte (quando ainda não se dispunha
de testes sorológicos para o HIV) foram infectados pelo HIV.
Ainda que considerados “vítimas inocentes” de “erros médicos”,
faltou compreender o essencial: não se trata de “erros”, mas sim
de um desdobramento esperável de um mercado regido por uma
lógica absolutamente distorcida (BASTOS, 2006, p. 39).

O quarto H correspondia aos heroinômanos, termo que designa os usuários de
heroína injetável, droga derivada do ópio e sintetizada a partir da morfina que pode ser
injetada no organismo por meio de seringas ou inalada. A principal questão que levou os
heroinômanos a serem incluídos no grupo de risco foi o compartilhamento de seringas, o
que propiciava a transmissão do HIV de um usuário para outros. Entretanto, Bastos (2006)
defende que a preocupação excessiva com a heroína em detrimento de outras drogas foi
um dos grandes erros cometidos em relação à Aids no início dos anos 1980.
De acordo com o autor, a cocaína injetável estava tão presente nos Estados Unidos
e Europa Ocidental naquela época quanto a heroína injetável e era comum a combinação
entre as duas drogas, o que era chamado de speedball. Bastos (2006) argumenta que no

A música “O bêbado e o equilibrista”, de Elis Regina, faz referência a Betinho e Henfil, em uma alusão
à repressão da Ditadura Militar, no trecho “Meu Brasil / Que sonha com a volta do irmão do Henfil”.
9
Henfil e Chico Mário faleceram em 1988 e Betinho em 1997, os três em decorrência de complicações
agravadas pelo vírus HIV.
8
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caso da cocaína, os usuários injetavam a droga repetidas vezes em um curto intervalo de
tempo, fator que contribuiria para a intensificação do compartilhamento de seringas.
Colocando como único foco de atenção a heroína injetável, excluía-se uma significativa
quantidade de usuários de drogas das políticas de conscientização.
Diante do aumento do número de casos de Aids e dos primeiros casos de
contaminação pelo HIV por meio do sangue – em 1984 seriam identificados os primeiros
casos da doença entre usuários de drogas injetáveis – o grupo que representava o quarto
H iniciou mobilizações políticas em diferentes países. Na Holanda, por exemplo, essas
organizações ou sindicatos eram chamados de junkiebondem e representam o marco
inicial de propostas visando a distribuição gratuita de seringas estéreis. No entanto, estas
organizações não estavam inicialmente focadas na Aids, mas nas hepatites B e C
(BASTOS, 2006).
Os junkiebondem tiveram êxito em sua ação e os Programas de Troca de Seringas
(PTS) foram implantados não só na Holanda como foram copiados em outros países10,
como a Austrália. Nos Estados Unidos, ao contrário, a proposta de um PTS não foi bem
recebida, principalmente devido à pressão de grupos conservadores. Já no Brasil, os PTS
foram implementados inicialmente em algumas cidades e depois se tornaram uma
iniciativa do Ministério da Saúde dentro do Programa de Redução de Danos, que visa a
conscientização de usuários de drogas e a distribuição de um kit que contém
preservativos, seringas e agulhas descartáveis, lenço com álcool para limpeza dos
materiais e um recipiente e água destilada para a diluição.
O quinto H eram as prostitutas – ou em inglês, hookers – mulheres que pelo fato
de manterem relações sexuais com diversos homens, que muitas vezes exigem sexo sem
preservativo, tornam-se vulneráveis às doenças sexualmente transmissíveis, dentre elas,
a Aids. Uma população, portanto, já extremamente marginalizada – isto é, à margem da
sociedade – que dificilmente suscita piedade ou preocupação seja do poder público seja
da sociedade em geral. Uma doença que matasse de forma rápida e humilhante as
prostitutas seria ao mesmo tempo um castigo pela promiscuidade, do ponto de vista da
parcela conservadora da sociedade, e uma forma de limpeza social.
De acordo com Parker (1994), embora o vírus seja democrático do ponto de vista
biológico e possa acometer qualquer pessoa que tenha contato com sangue ou sêmen
contaminado, ele parece se aproveitar da desigualdade social existente e afeta mais
10

Houve também, em vários países, exitosos programas de substituição de heroína por metadona, droga
produzida em laboratório que não traz tantos riscos à saúde quanto a heroína.

26

intensamente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, seja econômica
ou social.
É importante destacar que não se pretende neste estudo fazer um julgamento
acerca da instituição dos grupos de risco por parte da comunidade científica. É natural
que erros fossem cometidos diante do advento de uma nova doença causada por um vírus
até então desconhecido, embora Bastos (2006) afirme que um grupo de pesquisadores,
ainda que pequeno, já aplicava de forma correta as “ferramentas conceituais e
metodológicas” (p. 30) para a compreensão da Aids.

Se é verdade que a ampla maioria dos trabalhos da primeira
metade da década de 1980 cometeu erros crassos, a partir do
emprego sistemático do paradigma equivocado dos “grupos de
risco”, isto não teve lugar em função de não se dispor de
alternativas conceituais e metodológicas apropriadas, mas sim
em função da adesão da ampla maioria dos pesquisadores a
lugares-comuns, e, porque não?, em decorrência da ignorância
(BASTOS, 2005, p. 43).

Embora em 1983 tenha sido registrado o primeiro caso de Aids entre mulheres
(TARDELLI, 2013; MINISTÉRIO DA SAÚDE) e o primeiro caso de Aids em crianças
(MINISTÉRIO DA SAÚDE); e em 1985 o primeiro caso de transmissão vertical – de
mãe para filho durante a gestação, parto ou amamentação (MINISTÉRIO DA SAÚDE);
e que ainda em 1985 a imprensa tenha iniciado a divulgação de casos de Aids entre
heterossexuais (TARDELLI, 2013), é necessário refletir sobre os motivos que levaram à
associação da Aids e do vírus HIV às relações homossexuais, tanto de forma imediata
quanto de forma durável.
É importante destacar ainda que o termo grupos de risco, após ser abandonado
pela ciência e posteriormente, com alguma resistência, pela imprensa, foi substituído pelo
conceito de comportamento de risco ou de vulnerabilidade. Determinadas populações, de
determinadas regiões (países, estados, cidades etc.), em períodos específicos se tornam
mais vulneráveis à contaminação pelo vírus HIV. De acordo com o Ministério da Saúde,
a utilização do conceito comportamento de risco em detrimento do conceito de grupos de
risco aconteceu em 1985, e considera como vulneráveis as pessoas que praticam relações
sexuais homossexuais ou heterossexuais com pessoas infectadas sem o uso de
preservativo, pessoas que compartilham seringas e agulhas, principalmente, para o uso de
drogas injetáveis, e pessoas que reutilizam objetos perfurantes ou cortantes com a
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presença de sangue ou fluidos contaminados pelo vírus HIV (MINISTÉRIO DA
SAUDE).

1.2 Aids no Brasil
A Aids é a primeira grande epidemia com transmissão simultânea pela imprensa.
Enquanto surgiam casos de contaminação pela nova doença nos Estados Unidos, jornais
de diversos países noticiavam a doença antes mesmo que os primeiros casos fossem
notificados oficialmente em seus territórios. É o que aconteceu no Brasil, onde, como
afirma Galvão (2002), a doença começou a ser divulgada na imprensa sem que houvesse
casos oficiais de contaminação pelo HIV.
As notícias publicadas pelos jornais locais e os boatos que atravessaram as
fronteiras dos países assustaram parcelas da população brasileira, em especial os
movimentos de homossexuais, que desde então começaram a cobrar providências do
governo federal para frear aquela doença que certamente, cedo ou tarde, chegaria ao país.
Em seguida, antes mesmo da criação das primeiras organizações não-governamentais
(ONGs) voltadas para a questão da Aids, outros grupos passariam a atuar ativamente nesta
causa, como os hemofílicos e os profissionais da saúde que defendiam a reforma sanitária.
“A Aids é um caso extraordinário de doença em que houve sinergia entre diferentes
parceiros e meios: pesquisas básica e clínica, governos, indústria, médicos, organizações
não governamentais, comunidades e pacientes” (SCHEFFER, 2012, p. 35).

1.2.1 As reações governamentais
A resposta do governo federal brasileiro em relação à nova doença foi lenta e
durante os primeiros anos da década de 1980 pode-se dizer que foi inexistente. Ainda que
o país atualmente seja considerado um exemplo na atuação contra o vírus HIV e a Aids,
o governo federal por vezes ignorou o problema ou foi demasiadamente moroso em suas
ações. De acordo com Marques (2003), a demora por parte do governo brasileiro em
reconhecer a Aids como um problema de saúde pública foi decisiva. “Se tivesse havido
envolvimento do governo federal no estabelecimento de diretrizes, orientações e
articulações de ações entre as várias regiões da Federação, certamente seria outra a
realidade da Aids no País” (p. 110). Uma iniciativa básica como a obrigatoriedade de
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testagem para HIV em bancos de sangue, por exemplo, que evitaria ao menos as
contaminações por transfusões sanguíneas, só foi instituída em 1988.
Na maior parte das vezes, as ações eram adotadas primeiro em âmbito estadual
para meses ou anos depois serem adotadas no restante do país. Devido à conjunção de
dois fatores, o número de casos e a capacidade de organização e reivindicação de grupos
representativos, o estado de São Paulo foi pioneiro nas mobilizações por ações efetivas
diante da nova doença e também nas medidas implantadas posteriormente, como a criação
de programas de prevenção à Aids e a testagem para HIV em bancos de sangue.
Assim, tendo São Paulo como referência, programas de prevenção à Aids foram
sendo implantados com relativa dificuldade em outros estados, pois na maior parte deles
a Aids não era considerada um grave problema de saúde pública. A criação destes
programas em nível estadual, somada à atuação de movimentos sociais, representou
também uma forma de pressão para que o governo federal se posicionasse diante da
questão e também serviu como base para o programa em nível nacional, que seria criado
posteriormente (MARQUES, 2003).
O posicionamento oficial do governo federal em relação à Aids só se deu em 1985,
entretanto, não foi linear. Inicialmente, a Aids não era considerada como um problema de
saúde pública devido a uma interpretação que considerava apenas o número de casos em
detrimento do potencial epidêmico. De acordo com Boletim Epidemiológico do
Ministério da Saúde, em 1983 existiam 36 pessoas diagnosticadas com Aids no Brasil,
sendo 22 em São Paulo, 5 no Rio de Janeiro, 3 em Minas Gerais, 3 no Rio Grande do Sul;
Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte tinham um caso cada.
Considera-se como marco inicial da resposta oficial do governo em relação à Aids
o dia 2 de maio de 1985, quando foi publicada a Portaria 236, que criou o então
denominado Programa Nacional da Sida ou Aids11 e estabeleceu as diretrizes para o
enfrentamento da doença. A publicação da portaria é resultado de reuniões realizadas pelo
Ministério da Saúde no início de 1985, nos meses de fevereiro e março. As reuniões
contavam com a participação de técnicos do Ministério da Saúde, docentes da área de
dermatologia e doenças infecciosas, um representante da Organização Mundial de Saúde
e representantes do Programa Estadual de São Paulo, como já citado, estado pioneiro em
ações referentes ao HIV/Aids.

11

Nome que consta na Portaria 236, de 2 de maio de 1985.
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Como observa Marques (2003), embora já existissem movimentos sociais em
torno da questão da Aids, nenhum representante da sociedade civil organizada participou
destas reuniões. Talvez por consequência desta ausência, as diretrizes iniciais do
Programa Nacional da Sida ou Aids não contemplaram a atenção às Pessoas Vivendo
com HIV/Aids. A documentação produzida a partir destas reuniões revela que a Aids já
passava a ser considerada como um problema de saúde pública, porém de prioridade
baixa. No entanto, o fato de o governo federal se posicionar oficialmente diante da doença
não significa que tenha assumido prontamente responsabilidade sobre a questão.
De acordo com pesquisa realizada por Marques (2003), em agosto de 1985, três
meses após a publicação da Portaria 236, o então ministro da Saúde, Carlos Sant’Anna,
afirmou em entrevista à imprensa que a Aids não era prioridade do Ministério em
comparação com outras doenças e que não iria popularizar o teste para diagnóstico da
doença12. “Anuncia que ainda há pouco a fazer com os doentes de Aids e que as notícias
difundidas sobre a Aids são exageradas, colocando em alerta pessoas que não têm a menor
possibilidade de adquiri-la, pois não pertencem a quaisquer grupos de risco”
(MARQUES, 2003, p. 117).
Ainda em agosto de 1985, após a V Reunião Nacional sobre a Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida – com a presença da sociedade civil organizada, de
jornalistas, além de pesquisadores e representantes do setor de Saúde –, o ministro muda
novamente de posicionamento, anuncia uma campanha de esclarecimento à população e
determina maior controle aos bancos de saúde, embora ainda afirmasse que a Aids era
restrita aos grupos de risco. Em 1985, quando as declarações do ministro foram feitas,
segundo Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, já havia 21 casos de Aids entre
mulheres, o que demonstra que naquela época já se tinha conhecimento de que a doença
não era vinculada às populações incluídas nos grupos de risco.
Desta forma, o Ministério da Saúde, representado por seu ministro, considerava
que a criação do Programa Nacional da Sida ou Aids bastava como ação de combate à
doença. “Parece-nos evidente que o Ministério da Saúde posiciona-se publicamente em
relação à Aids no Brasil, indo ao encontro das expectativas e cobranças de vários setores
da sociedade, mas efetivamente não se mobiliza na concretização das ações que
oficializou” (MARQUES, 2003, p. 120).

12

O teste para diagnóstico da Aids foi aprovado em 1985, nos Estados Unidos, e ficou conhecido como
ELISA (Enzime-Linked Immuno-Sorbent Assay).
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Para a autora, a lentidão do Ministério da Saúde em relação à Aids pode ser
exemplificada pelo fato de que somente um ano após a publicação da Portaria 236, que
criou o Programa Nacional da Aids, foi publicada a Portaria Ministerial 542, de 1986, que
determinava a notificação compulsória da doença, ou seja, que determinava que todos os
casos de Aids no país deveriam ser notificados ao Ministério da Saúde, um dado
indispensável para o planejamento e execução de políticas públicas contra o vírus HIV.
A notificação já era compulsória no estado de São Paulo desde 1983.
Em relação ao controle de bancos de sangue, as ações práticas também
caminharam lentamente. Somente em 1987, dois anos após a criação do Programa
Nacional da Aids, tornou-se obrigatório – pela Portaria Interministerial nº 14, de 18 de
maio de 1987 – o teste para detectar a presença de HIV em amostras de sangue e
hemoderivados adquiridos com recursos públicos; no caso de bancos de sangue privados,
a testagem só se tornou obrigatória em 1988, com a Lei nº 7.649. Finalmente, no ano de
1989, foi publicada a Portaria nº 721, que determinou as normas para todos os processos
que envolvem a transfusão sanguínea e que proibiu a doação de sangue gratificada, o que
já era proibido pela Constituição Federal.
É importante destacar que as ações e programas implantados em diversas
localidades do país não se deram sem alguma resistência por parcelas conservadoras da
sociedade ou por aqueles que acreditavam que a Aids não deveria receber tanta atenção
por parte do governo devido ao número de casos até então diagnosticados. De acordo com
Marques (2003), após a concretização das primeiras ações para a implementação do
programa de prevenção à Aids em São Paulo, a Congregação da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo enviou uma carta à Secretaria Estadual de Saúde
demonstrando insatisfação pelo fato de o estado utilizar recursos financeiros e materiais
para prevenir uma doença que não tinha importância do ponto de vista epidemiológico
em detrimento de outros problemas de saúde pública do país. “A Aids somente passou a
ter importância quando sua dimensão epidemiológica não pôde mais ser negada e também
quando as pressões de vários setores da sociedade chegaram à porta do governo”
(MARQUES, 2003, p. 113).
A Aids foi determinante para diversos avanços na saúde pública. Além das normas
em relação à notificação obrigatória e aos bancos de sangue, no caso do Brasil, Scheffer
(2012) considera que em comparação com outras doenças a indústria farmacêutica foi
rápida no desenvolvimento de remédios contra o HIV/Aids. Em 1984, já havia mais de 7
mil casos de Aids notificados apenas no Estados Unidos, com mais de 3 mil mortes
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(SCHEFFER, 2012), no entanto, ela ainda era considerada uma doença órfã neste país,
pois atingia menos de 200 mil pessoas ou mesmo quando atingia mais de 200 mil não
despertava interesse das empresas farmacêuticas porque a venda do medicamento não
recuperaria os custos para produzi-lo.
Na busca por medicamentos capazes de frear a Aids, o Instituto Nacional do
Câncer dos Estados Unidos solicitou que empresas farmacêuticas disponibilizassem
amostras de medicamentos utilizados no tratamento de outras doenças. “Por já terem se
submetido a testes farmacológicos e toxicológicos, eles poderiam ser testados in vitro
para avaliar a capacidade de ação sobre o HIV” (SCHEFFER, 2012, p. 39). Desta forma,
em 1985 foi desenvolvida a zidovudina, conhecida como AZT, registrada em 1987 pelo
Food and Drug Administration, órgão do governo norte-americano responsável pelo
registro de alimentos e medicamentos13.
Com foco nos remédios para o controle do vírus HIV, Scheffer (2012) divide a
história do tratamento da Aids em seis períodos, com início em 1982, quando a doença
começou a ser notificada, mas ainda não existia tratamento para a mesma. O segundo
período (1987-1990) é marcado pelo início da medicação dos doentes, com a descoberta
da zidovudina; na terceira fase (1991 a 1995) acontece o início das terapias duplas, que
consistem na combinação de dois remédios, além da confirmação da eficácia dos
inibidores de protease, uma nova classe de antirretrovirais; no quarto período (1996 a
2002), devido à combinação de diferentes medicamentos e de prescrições adaptadas a
cada paciente, a Aids alcança o estágio de cronificação – conceito defendido por alguns
autores e pesquisadores, porém criticado por outros –; a quinta fase (2003 a 2008), que é
marcada pela melhoria do que já foi alcançado anteriormente e pela intensificação de
pesquisas que visam o desenvolvimento de medicamentos mais eficazes; e a última fase
(2008 a 2012), que seria a atual.
Nos primeiros anos da década de 1990, paralelamente ao desenvolvimento dos
medicamentos para combater ou controlar a multiplicação do vírus HIV no organismo, o
Brasil discutia e implantava o acesso universal e gratuito destes medicamentos pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) às Pessoas Vivendo com HIV/Aids. De acordo com o
Ministério da Saúde (2005), o governo federal já distribuía, sem custos para o paciente,

13

Nos anos seguintes foram introduzidos novos medicamentos (SCHEFFER, 2012) que comporiam o que
ficou popularmente conhecido como coquetel. Atualmente, a Haart, sigla em inglês para Higly Active
Antiretroviral Therapy (em português, Terapia Antirretroviral Altamente Ativa) designa a combinação de
diferentes classes de antirretrovirais com prescrições adaptadas ao organismo e à realidade de cada
paciente tem tornado o tratamento cada vez mais eficiente.
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remédios para combater doenças oportunistas agravadas pela Aids, porém em pequena
escala de alcance.
Nesta época, as ações judiciais para o acesso aos medicamentos contra o vírus
HIV ainda não eram uma realidade – posteriormente se tornaram uma das principais
características das reações diante da doença – mas os movimentos sociais e organizações
não-governamentais ligadas à questão da Aids desde o início da disseminação do vírus
no país pressionavam as autoridades pelo acesso aos medicamentos, seja pela liberação
da importação ou comércio, seja pela distribuição gratuita.

A Assembléia Nacional Constituinte, que em 1988 havia
definido a Saúde como direito de todos e dever do Estado, foi
seguida da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), que
consolidou, no país o movimento da reforma sanitária, em defesa
da saúde e por melhores condições de vida, traduzido na luta por
um sistema de atendimento público de qualidade universal,
acessível a toda a população. A pressão dos ativistas e a decisão
dos técnicos de disponibilizar os primeiros medicamentos antiaids estavam, portanto, respaldadas pelos preceitos do Sistema
Único de Saúde. A distribuição de medicamentos, pelo
Ministério da Saúde, para doenças oportunistas da aids já
acontecia muito timidamente desde 1988, mas somente em 1991
passaria a ser disponibilizado o AZT, um ano depois de já estar
sendo usado em larga escala no mundo, com recomendações de
dosagem, do uso profilático (antes da aids avançada) e do uso em
crianças (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005, p. 20).

O período entre os anos 1990 e 1992, além de ser consideravelmente controverso na
política brasileira14 foi também complexo no que diz respeito às políticas públicas de
combate à Aids. A Divisão Nacional de DST/Aids sofreu cortes em sua equipe, os
boletins epidemiológicos pararam de ser produzidos e o governo federal voltou a se
distanciar dos movimentos sociais ligados à questão da Aids. Entretanto, foi também em
1990 que o então presidente Fernando Collor de Melo aprovou a distribuição gratuita de
medicamentos contra a Aids, embora a decisão tenha se tornado lei federal somente em
1996.
Após diversas manifestações e ações judiciais protagonizadas por pessoas vivendo com
HIV/Aids e as organizações que os representavam15, em 1996 o então presidente da

14

Neste período, Fernando Collor de Melo foi empossado presidente e sofreu processo de impeachment
até renunciar ao cargo em dezembro de 1992.
15
Entretanto, a prática de mover ações judiciais a fim de se obter algum ganho de causa na área da saúde,
assim como a pressão de movimentos sociais pela distribuição de medicamentos antes mesmo da
liberação por órgãos de fiscalização como a Anvisa nem sempre é benéfica. É necessário considerar que
para serem liberados, os medicamentos devem passar por todos os testes requeridos para que sejam

33

República, Fernando Henrique Cardoso, sancionou a Lei 9.313, que determinou o acesso
gratuito por parte de Pessoas Vivendo com HIV/Aids de toda a medicação necessária ao
seu tratamento por meio do Sistema Único de Saúde. “Movidos pela urgência em salvar
vidas, pacientes e ONGs bateram à porta do Judiciário e, com isso, fizeram acelerar os
processos de registro, a padronização de condutas terapêuticas e compras públicas de
ARV” (SCHEFFER, 2012, p. 121).
A garantia de acesso gratuito aos medicamentos para o tratamento da Aids, no
entanto, estava saindo cara ao governo federal. Por isso, em 2007, visando redução de
custos, o Brasil decidiu pelo licenciamento compulsório, popularmente chamado de
quebra de patente, de remédios adquiridos de empresas farmacêuticas internacionais e
utilizados por Pessoas Vivendo com HIV/Aids16. “O licenciamento compulsório,
flexibilidade prevista no artigo 31 do Trips e na legislação nacional, é uma autorização
outorgada pelo Estado para que terceiros passam explorar a patente de um medicamento
sem o consentimento do titular, desde que atendidos os requisitos legais” (SCHEFFER,
2012, p. 167). Assim, o país passava de omisso à referência mundial no tratamento da
Aids.

1.2.2 As reações dos movimentos sociais
A resposta inicial ao advento da Aids no Brasil não partiu do governo, mas da
sociedade civil organizada, grupos ou profissionais que já militavam em outras causas,
como os movimentos homossexuais, e que tinham em comum a defesa da saúde pública
e da cidadania. Marques (2003) considera esta uma característica fundamental na
historiografia da Aids no Brasil: a intensa participação da sociedade na proposição de
ações e políticas públicas.
A participação ativa da sociedade civil organizada – incluindo Pessoas Vivendo
com HIV/Aids – assim como de profissionais da saúde engajados com uma nova visão
em relação à saúde pública foi importante para realizar iniciativas paralelas,
comprovados os benefícios dos mesmos e também para que sejam eliminadas as possibilidades de
prejuízos à saúde do paciente. Um exemplo é a já citada pesquisa em relação à suramina, inibidor de
transcriptase reversa de retrovírus utilizada no tratamento da tripanossomíase africana. Segundo Scheffer
(2012), apesar da pressão dos movimentos homossexuais, os estudos referentes à suramina foram
interrompidos, pois a mesma seria tóxica e teria acelerado a morte de alguns pacientes.
16
O primeiro medicamento licenciado compulsoriamente foi o efavirenz, utilizado por 38% dos pacientes
em tratamento em 2007, seguido de outros medicamentos que passaram a ser produzidos pelo Instituto de
Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), ligada à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pelo
Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes (Lafepe).
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desvinculadas do governo federal, quando este não fosse ativo o suficiente, assim como
para evitar que as pressões do conservadorismo prejudicassem a prevenção à Aids e os
cuidados com os doentes.
As ONGs e ativistas de luta contra a aids foram influentes no
acompanhamento da evolução de tratamentos e imprimiram
novas relações entre investigadores, clínicos, administradores de
saúde e pacientes. A participação de ativistas em todas as fases
do problema – da pesquisa clínica do medicamento à sua
utilização – deu legitimidade ao discurso leigo, que foi capaz de
forçar as instituições a considerar as experiências da população
afetada e a produzir a informação reivindicada (SCHEFFER,
2012, p. 88).

Além da efervescência de movimentos sociais desde a década de 1960 e também
no início da década de 1980, quando foi descoberta a Aids, é importante considerar como
a visão em relação à saúde pública influenciou nas reações diante da Aids. Em 1975, a
promulgação da Lei nº 6.229 determinou as competências de instituições públicas e
privadas no que diz respeito à assistência a saúde. A lei distinguiu o que seriam ações de
saúde pública e de atenção médica. A primeira, de responsabilidade do governo, não
visaria lucro; já a segunda seria de responsabilidade de instituições particulares sob a
intervenção do Sistema Nacional de Saúde.
Ainda na década de 1970, teve início uma movimentação contra este modelo de
assistência à saúde, em especial em universidades e instituições de saúde que já
defendiam a reforma sanitária, (MARQUES, 2003). O movimento da reforma sanitária17,
resumidamente, representava um conjunto de ideias que visavam a reformulação da área
da saúde no Brasil, ainda em pleno Regime Militar. O Sistema Único de Saúde (SUS),
instituído na Constituição Federal de 1988 – que tem como princípios básicos a
universalidade, a equidade e a integralidade da atenção à saúde da população – é baseado
nas ideias propostas pelo movimento da reforma sanitária.

Considerando esse aspecto e a importância desse período depois
de tantos anos de repressão a uma ação política democrática no
âmbito da saúde pública, entre outros setores, é possível entender
que a demanda da Aids, representada naquele momento por um
grupo de homossexuais, portanto, pelo diferente, somada às
notícias que demarcavam a possível chegada de uma epidemia ao
País, encontrou acolhimento entre profissionais militantes que
17

Disponível em: http://pensesus.fiocruz.br/reforma-sanitaria. Acesso em 11 de abril de 2016.
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haviam esperado tanto tempo para colocar em prática um ideário
de compromisso com o pensamento social em saúde
(MARQUES, 2003, p. 80).

A participação ativa de homossexuais nas primeiras movimentações organizadas
após a notificação dos primeiros casos de Aids no Brasil e em todo mundo certamente
não é mera coincidência. Como já citado, os homens homossexuais foram o primeiro
grupo oficialmente impactado de forma direta pela doença, com o registro dos primeiros
casos de contaminação pelo HIV nos Estados Unidos, e por esse motivo foram
automaticamente incluídos nos grupos de risco instituídos pela comunidade científica
para delimitar quem poderia ser contaminado pelo vírus e quem não precisaria sequer se
preocupar com aquela potencial epidemia.
Cientes da seriedade da doença já notificada nos Estados Unidos e que acometia,
aparentemente, somente homens que faziam sexo com homens, um grupo de
homossexuais procurou a Secretaria de Saúde de São Paulo para saber quais ações seriam
tomadas para prevenir ou frear a Aids no país. Eles formularam um documento, entregue
ao então secretário de Saúde do Estado, o qual reunia propostas de ação e que, segundo
Marques (2003), condiziam com um pensamento democrático em relação à saúde e
visavam, por exemplo, a realização de ações educativas, com a distribuição de
informativos à comunidade.
A articulação de grupos de diferentes origens e bandeiras levaram à criação das
primeiras ONGs relacionadas à Aids e ao HIV. Em 1985, foi criado o Gapa; em 1989, o
Grupo Pela Vidda; e em 1987, a Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia),
atores sociais indispensáveis no enfrentamento da doença. Estas ONGs compreendiam a
Aids não apenas do ponto de vista biológico – como uma doença que debilitava e de
forma rápida levava doentes à morte –, mas considerando as implicações da mesma no
contexto social, ou seja, o preconceito, a discriminação e a exclusão social. O foco era
tanto a prevenção daqueles que não haviam sido contaminados quanto a atenção às
Pessoas Vivendo com HIV/Aids.
Os movimentos sociais também foram responsáveis pela primeira campanha de
prevenção e conscientização em relação à Aids. Lançada em 1985, em São Paulo, pelo
Grupo de Apoio à Prevenção à Aids (Gapa), a campanha causou fortes reações contrárias
por parte de grupos conservadores, em especial a Igreja Católica. Os cartazes foram
distribuídos em locais públicos – com foco em lugares com maior concentração de
público homossexual, como clubes noturnos específicos – e traziam os dizeres “Transe
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numa boa. Sexo é bom. Não deixe a Aids acabar com isso. Evite contato com o esperma.
Use camisinha. Reduza o número de parceiros. Masturbação a dois é gostoso e oferece
menos risco”.
Segundo levantamento realizado por Marques (2003), a primeira campanha do
Ministério da Saúde com foco na prevenção da Aids só foi lançada em 1987, com
veiculação em emissoras de televisão. A campanha era composta por cinco filmes e tinha
como mote “Aids: você precisa saber evitar”, com informações em uma linguagem
extremamente técnica sobre como evitar a Aids. De acordo com Parker (1994), as
campanhas eram muitas vezes contraditórias, oscilando entre os slogans “O amor não
mata” e “Não morra de amor”.
Em 1990, conforme conta Parker (1994), uma campanha produzida pelo
Ministério da Saúde e financiada por grandes empresas, composta por cartazes, outdoors
e peças veiculadas em emissoras de televisão e rádio, demonstra o quão alarmista eram
as tentativas de conscientização por parte do governo.

O material gráfico reproduzia os contornos de um homem e uma
mulher em preto-e-branco, com alvos em vermelho e branco
sobre suas regiões genitais, sugerindo, aparentemente, o perigo
das relações sexuais. O programa de anúncios de televisão, ainda
mais estarrecedor, começou com depoimentos de quatro pessoas
– as três primeiras contavam que tinham tido diversas doenças
(sífilis, tuberculose e câncer) e, que, felizmente estavam curadas,
enquanto a quarta se identificava humilhadamente como um
paciente de AIDS e lembrava ao público que sua doença era
incurável. O anúncio terminava com o seguinte slogan
desconcertante: Se você não se cuidar, a AIDS vai te pegar”
(PARKER, 1994, p. 94)

A atuação dos movimentos sociais tanto para pressionar o governo para que
tomasse medidas efetivas contra o HIV/Aids quanto na formulação de campanhas de
conscientização que contemplassem não só informações para prevenção, mas também
contra o preconceito em relação às Pessoas Vivendo com HIV/Aids foi determinante na
luta contra a Aids não somente no Brasil como também no exterior. Os movimentos
homossexuais, em particular, tiveram participação expressiva neste contexto, como
veremos no capítulo seguinte. Pode-se dizer que a Aids propiciou a união de duas
minorias, os homossexuais e as Pessoas Vivendo com HIV/Aids; combinadas ou
separadas, estas duas condições trazem consequências para a vida social destas pessoas,
com situações de preconceito, discriminação e exclusão social.
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2. OS HOMOSSEXUAIS DIANTE DA AIDS

A Aids é uma doença sexualmente transmissível e embora também possa ser
transmitida pelo contato com o sangue contaminado, as relações sexuais permanecem
sendo a forma mais conhecida de transmissão da doença. Assim, a vinculação entre Aids
e sexualidade é direta e indissociável. Da mesma forma, por ter sido diagnosticada
primeiramente em homens homossexuais, o movimento gay, que já estava se organizando
desde as décadas de 1960 e 1970, foi o primeiro a reagir para que a gravidade da doença
fosse reconhecida pelo poder público.
Nos Estados Unidos, primeiro país a registrar casos oficiais de Aids, a luta para
que as autoridades públicas reconhecessem a doença foi intensa. Os movimentos
homossexuais do país já vinham se fortalecendo nos anos anteriores, especialmente após
a Revolta de Stonewall, ocorrida em 1969, na cidade de Nova York, e considerada um
marco na luta pelos direitos civis dos homossexuais (BASTOS, 2006). Na ocasião,
homens homossexuais, lésbicas, travestis e drag queens se revoltaram contra a constante
e humilhante repressão policial, e após uma fiscalização em uma casa noturna local, eles
confrontaram de forma violenta os policiais. Bastos (2006) afirma que este cenário de
movimentação social, de definição de identidades e de afirmação de sexualidades foi
profundamente atingido pela disseminação do vírus HIV.
Em 1987, assustados com a nova doença e indignados diante da falta de ação por
parte do governo norte americano, foi criado em Nova York o movimento Aids Coalition
to Unleash Power18 - Act Up. O grupo era formado principalmente por homens
homossexuais e realizou inúmeros protestos contra o silêncio em relação à doença,
defendendo que o silêncio equivaleria à morte. Além dos homossexuais, o Act Up
também contava com expressiva participação de mulheres, o que refletiu nas batalhas
travadas pelo movimento. Em 1989, o grupo iniciou uma campanha que durou quatro
anos para que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos incluísse
as doenças diagnosticadas em mulheres dentre aquelas que definiriam o diagnóstico da
Aids. Até então, só eram consideradas doenças diagnosticadas em homens gays, por isso,
muitas mulheres que viviam com HIV/Aids não tinham acesso à assistência médica. O
grupo também realizava constantes protestos pela inclusão de negros e latinos nos testes
clínicos para medicamentos.

18

Coalização da Aids para Libertação do Poder, em tradução livre.
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Por não acreditarem que a mídia reportava suficiente e adequadamente tanto a
Aids quanto as ações do movimento, começaram a documentar as reuniões e protestos
realizados pelo grupo, uma estratégia chamada por eles de videoativismo. As imagens
coletadas ao longo de anos foram reunidas em um documentário chamado United in
Anger: A History of ACT UP. O filme traz algumas contribuições importantes para a
compreensão da participação dos homossexuais na luta contra a Aids. Além de mostrar o
poder de enfrentamento às autoridades públicas, o documentário mostra também o
desespero e a frustração dos membros do movimento diante da falta de ação em relação
às mortes de homossexuais, que por serem uma minoria considerada indesejável por parte
da sociedade, eram ignorados.
Diversas reuniões do movimento documentadas na produção demonstram a
importância destes encontros não só para o enfrentamento da Aids, mas também para o
apoio psicológico dos homossexuais que sofriam ainda mais com o preconceito da
sociedade após o advento da doença e que perdiam seus companheiros e amigos para a
Aids. O ativista Jim Eigo afirma em depoimento durante o documentário que as reuniões
do Act Up eram como se fossem os primeiros lugares em que os homossexuais podiam
celebrar sua sexualidade após a chegada da Aids.
Louro (2016) afirma que ao mesmo tempo em que o surgimento da doença, no
início da década de 1980, trouxe de volta e com mais força uma “homofobia latente”, por
outro lado alguns autores acreditam que a mesma teve um efeito positivo sobre a
comunidade homossexual, pois levou à criação de redes de solidariedade. “O resultado
são alianças não necessariamente baseadas na identidade, mas sim num sentimento de
afinidade que une tanto os sujeitos atingidos (muitos, certamente, não homossexuais)
quanto seus familiares, amigos, trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde, etc”
(LOURO, 2016, p. 35-36).
No Brasil, Marques (2003) destaca que a comunidade homossexual vivia uma
particularidade no período do advento da Aids, pois após décadas de Ditadura Militar e
repressão, inclusive das sexualidades fora do padrão heterossexual, os homossexuais
começavam a viver uma eminente reabertura política no país, com a reorganização de
diversos movimentos sociais. Ganhava força um movimento de autoafirmação
homossexual, de valorização da liberdade sexual e de suas identidades que só seria freado
nos anos 1980 com o surgimento da Aids.
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De acordo com Louro (2016), no início dos anos 1970 o movimento homossexual
no Brasil vivia, em sua maior parte, na clandestinidade. Revistas, peças de teatro e artigos
em jornais começavam a abordar o tema ainda de forma tímida. Segundo Facchini (2000),
embora já existissem algumas organizações que reuniam homossexuais, elas eram
consideradas pelos próprios militantes como não-politizadas. A criação do primeiro grupo
organizado de homossexuais, o Movimento de Libertação Homossexual no Brasil, se deu
em 1975 e procurava levantar discussões não somente sobre a sexualidade, mas também
sobre o feminismo e a questão racial por meio das contribuições de exilados da Ditadura
Militar. Em 1978, foi criado o primeiro grupo relacionado à homossexualidade enquanto
uma questão política, o Somos, de São Paulo.
Entre o final da década de 1970 e meados da década de 1980, outros grupos
surgiram em vários estados brasileiros e outros grupos se desmembraram em vários outros
posteriormente deixando de existir, como é o caso do Somos. A organização dos
movimentos homossexuais durante a década de 1970 levou à realização do I Encontro de
Homossexuais Militantes, em 1979, no Rio de Janeiro, a partir do qual foram levantadas
reivindicações do grupo, tais como incluir na Constituição Federal o respeito à opção
sexual e lutar para retirar a homossexualidade da lista de doenças mentais. O movimento
homossexual brasileiro fica cada vez mais organizado e também mais difuso. Nos anos
seguintes foram realizados o I Encontro de Grupos Homossexuais Organizados, fechado
a grupos homossexuais e convidados, e o I Encontro Brasileiro de Homossexuais, aberto
ao público.
Segundo Facchini (2000), na década de 1980 ocorreu uma redução considerável
no número de grupos organizados de homossexuais no Brasil. Ela acredita que a
diminuição pode ser explicada devido ao surgimento da Aids e suas consequências em
relação à liberação sexual assim como ao fato de que muitos militantes do movimento
homossexual se voltaram exclusivamente para a luta contra a Aids. Para a autora, o fato
de a Aids ter sido imediatamente vinculada aos homossexuais fez com que muitos grupos
optassem por não trabalhar na luta contra a doença por acreditarem que esta associação
seria prejudicial para a luta pela legitimidade da homossexualidade.
Em 1989, o III Encontro Brasileiro de Homossexuais19 incluiu pela primeira vez
a Aids entre os temas debatidos. A partir de 1995 as edições do Encontro passaram a
receber financiamento de programas estatais de combate à Aids e foram realizadas em
19

Segundo Facchini, as edições do Encontro Brasileiro de Homossexuais aconteceram em 1980, 1984,
1989, 1990, 1991 e 1992. Nos anos seguintes, o movimento mudou de nome.
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conjunto com o Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas que Trabalham com Aids. Ainda
que essa associação entre militância e governo por meio dos programas de combate à
Aids fosse muitas vezes criticadas pelos grupos homossexuais, Facchini (2000) considera
que a doença auxiliou na visibilidade da luta homossexual no país.

Sem dúvidas, a epidemia da aids, sua associação à
homossexualidade, todo o debate social que se deu nesse sentido
e os encaminhamentos das políticas públicas de saúde – no
sentido de promover ações de prevenção e cuidados que
envolvessem a participação da “comunidade homossexual” e/ou
dos grupos/organizações do movimento – estão bastante ligados
à própria viabilidade que tem sido alcançada pela política de
identidades homossexual no Brasil (FACCHINI, 2000, p. 117).

A vinculação entre Aids e homossexualidade se dá, portanto, não somente no que
diz respeito à população inicialmente atingida pelo vírus HIV, mas também no que diz
respeito à luta contra o preconceito. Os movimentos homossexuais somaram um item a
mais em sua lista de reivindicações, a luta contra a Aids. Já os homossexuais de forma
geral, organizados em movimentos ou não, adicionaram um item a mais à lista de
preconceitos e discriminações que viviam. Se a homofobia já era existente nas décadas
anteriores aos anos 1980, se agravou com a descoberta da Aids e a inclusão dos
homossexuais nos grupos de risco.
Assim, defende-se que para compreender o preconceito contra as Pessoas Vivendo
com HIV/Aids é imprescindível buscar compreender também o preconceito contra
homossexuais. Da mesma forma, para analisar a construção da representação social dos
soropositivos na mídia impressa é importante compreender a identidade destas pessoas,
muitas vezes vinculada à homossexualidade e à homofobia. Neste capítulo, procuramos
voltar algumas décadas e séculos atrás para percorrer, de forma breve, os caminhos da
homossexualidade até o advento da Aids, nos anos 1980.

2.1 Antes da Aids: a construção e afirmação das identidades homossexuais
Segundo Louro (2016), para os movimentos homossexuais que ganharam força na
década de 1970 reconhecer-se enquanto homossexual era uma questão tanto pessoal
quanto política. Estes movimentos consideravam que assumir a identidade homossexual
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era fundamental para o enfrentamento contra o preconceito. Uma identidade que não se
relaciona apenas ao desejo sexual, mas a uma série de outros elementos.
Atualmente, compreende-se que a homossexualidade não está relacionada apenas
ao ato sexual, por isso as campanhas de prevenção do HIV/Aids produzidas pelo
Ministério da Saúde visam atingir, dentre outros grupos, os homens que fazem sexo com
homens, uma categoria mais abrangente do que a de homossexuais. Como afirma Weeks
(2000),

Uma boa parte da atividade que ocorre entre pessoas do mesmo
sexo nunca é definida como “homossexual” e não afeta
radicalmente o sentido de si de alguém: em instituições fechadas
como prisões, em encontros ocasionais e em relações um-a-um
que são vistas como especiais, mas não definidoras. Para que
surjam identidades distintivas, colocando-se contra as normas
heterossexuais de nossa cultura, algo mais do que a atividade
sexual ou mesmo desejo homossexual é necessário: a
possibilidade de algum tipo de espaço social e apoio social ou
rede que dê sentido às necessidades individuais (WEEKS, 2000,
p. 59).

Desta forma, a homossexualidade é mais que um ato sexual, é uma identidade
sexual, social, cultural e política. Por serem sujeitos transgressores, os homossexuais
assumem posições políticas, pois o embate a que se propõem tem impacto na vida social,
desestabilizam convenções. Como afirma Louro (2016), eles interrompem a comodidade
e sugerem o desconhecido.
A visibilidade e a materialidade desses sujeitos parecem significativas
por evidenciarem, mais do que outros, o caráter inventado, cultural e
instável de todas as identidades. São significativas, ainda, por sugerirem
concreta e simbolicamente possibilidades de proliferação e
multiplicação das formas de gênero e de sexualidade (LOURO, 2016,
p. 23).

Segundo Louro (2016), a homossexualidade torna-se uma questão social
relevante, um objeto de disputa de diferentes discursos; de um lado, os que a vinculam a
uma anormalidade e de outro os que defendem sua normalidade. No entanto, para a
autora, os dois lados falam de um tipo de pessoa que se difere dos demais, ambos falam
a partir de uma perspectiva heteronormativa que tanto determina o que é padrão quanto o
que é transgressão a esse padrão. “Categorizado e nomeado como desvio da norma, seu
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destino só poderia ser o segredo ou a segregação – um lugar incômodo para permanecer”
(LOURO, 2016, p. 29-30).
Woordward (1997) afirma que os movimentos que emergiram no mundo ocidental
na década de 1960 buscavam uma política de identidade, com interesse na reflexão sobre
o que significaria a identidade, como ela seria produzida e como poderia ser contestada.
Os movimentos homossexuais iniciaram nesta época a discussão e o embate pela garantia
de direitos e pela autodeclaração de sua identidade. “A forma como vivemos nossas
identidades sexuais é mediada pelos significados culturais sobre a sexualidade que são
produzidos por meio de sistemas dominantes de representação” (WOODWARD, 1997,
p. 32).
Segundo Weeks (2000), as palavras heterossexualidade e homossexualidade
foram utilizadas pela primeira vez em 1869 por Karl Kertbeny, um escritor austrohúngaro. Os termos foram criados para serem utilizados em um projeto que visava definir
a homossexualidade, na Alemanha, como uma variante benigna do que ele denominava
de sexualidade normal. A definição faria parte de um movimento existente entre o final
do século XIX e o começo do século XX que buscava definir os comportamentos e as
identidades sexuais. Já Foucault (2014) afirma que a homossexualidade tornou-se uma
categoria psicológica, psiquiátrica e médica após a publicação do artigo de Carl Friedrich
Otto Westphal, psiquiatra alemão, em 1870, sobre “sensações sexuais contrárias”. Foi no
século XIX que se desenvolveu o homossexual, enquanto espécie, personagem e
identidade (WEEKS, 2000).
A construção da identidade homossexual perpassa diferentes discursos e
momentos históricos. De acordo com Fry (1982), na Inglaterra do século XIX, a medicina
classificava os homens em: homem heterossexual (biologicamente macho, do gênero
masculino, de comportamento sexual ativo e orientação heterossexual); homossexual
passivo invertido ou pederasta passivo (biologicamente macho, do gênero masculino ou
feminino, de comportamento sexual passivo e orientação homossexual); e homossexual
ativo pervertido, também chamado de pseudo-heterossexual ou pederasta ativo
(biologicamente macho, do gênero masculino, de comportamento sexual ativo e de
orientação homossexual).
A diferença entre homossexual passivo invertido e homossexual ativo pervertido
estaria no comportamento sexual, se ativo ou passivo, aquele que penetra ou aquele que
é penetrado durante o ato sexual. Fry (1982) aponta que esta dicotomia entre
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homossexuais passivos e ativos reforçava a ideia de uma homossexualidade verdadeira,
que seria afeminada, e uma homossexualidade falsa, masculinizada.
A partir da década de 1960, de acordo com Fry (1982), os homens passariam a ser
divididos pela medicina em três categorias: os homens normais (biologicamente machos,
do gênero masculino, de comportamento sexual ativo e orientação heterossexual), os
homossexuais (biologicamente machos, do gênero masculino, de comportamento sexual
passivo ou ativo e de orientação homossexual) e os bissexuais (biologicamente machos,
do gênero masculino, de comportamento sexual passivo ou ativo e de orientação
homossexual ou heterossexual). O foco da questão deixara de ser o comportamento sexual
e se tornara a orientação sexual.
No Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, Green (2000) afirma que desde
o século XIX médicos, advogados e outros profissionais classificavam a
homossexualidade com ênfase em seu exotismo. “Homens efeminados que frequentam
lugares públicos, vestidos de modo extravagante e adotando maneirismos e vestuários
associados à mulher, figuram de modo destacado nessa literatura precoce” (GREEN,
2000, p. 29-30).
De acordo com Louro (2016), no fim do século XIX, médicos, filósofos e
moralistas começaram a produzir classificações sobre os corpos de homens e mulheres;
seria o início da sexologia. São processos e discursos que inscrevem nos corpos noções
de gênero e sexualidade. Para a autora, ainda que, naturalmente, os corpos passem por
transformações, a expectativa é de que isso ocorra em uma direção em conformidade com
o padrão sexo-gênero-sexualidade. Segundo essa lógica binária, o corpo é identificado
como macho ou fêmea, o que determina o gênero – se masculino ou feminino – e isso,
por sua vez, determina a sexualidade, homossexual ou heterossexual.
Entretanto, Louro (2016) defende que esta sequência não é natural nem estável;
uma série de investimentos são realizados para garanti-la. “As descontinuidades, as
transgressões e as subversões que essas três categorias (sexo-gênero-sexualidade) podem
experimentar são empurradas para o terreno do incompreensível ou do patológico”
(LOURO, 2016, p. 84).
Para Butler (2003), normas de continuidade e coerência estabelecem a sequência
lógica entre sexo biológico, gênero culturalmente constituído e expressão do desejo
sexual. Ela afirma que a distinção entre sexo e gênero – sendo o primeiro resultado de um
processo biológico e o segundo resultado de um processo social – foi desenvolvida como
contraposição à tese que colocava a biologia como um destino do qual não se poderia
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escapar. Para a autora, ambas as teses não teriam sentido. A oposição entre sexo e gênero,
entre biológico e cultura, colocaria esta última também como um destino do qual não se
pode escapar.
Entre as décadas de 1960 e 1970, os homossexuais começaram a se organizar para
tomar controle da situação em uma busca pela autodefinição de suas identidades,
posicionando-se diante dos diferentes discursos que buscavam classifica-los. Woodward
(2000) aponta que o movimento gay da década de 1960 foi um dos principais responsáveis
pela discussão sobre a identidade homossexual. Nesta época, os homossexuais
começavam a se posicionar diante das tentativas de controle oriundas de variadas frentes
– religiosas, médicas e legais, em especial – e iniciam um processo de busca pela
autodefinição de suas identidades. Eles procuravam descobrir o que significava sua
identidade, como ela era produzida, como ela os marginalizava e como poderia ser
contestada. “Essa identidade torna-se, assim, um fator importante de mobilização política.
Essa política envolve a celebração da singularidade cultural de um determinado grupo,
bem como a análise de sua opressão específica” (WOODWARD, 2000, p. 34).
Com a instituição dos movimentos de libertação homossexual nos
Estados Unidos e na Europa no final da década de 1960, podemos
perceber que a ratificação da categoria do ‘homossexual moderno’ cabe
a eles. O termo gay vem substituir o termo ‘homossexual’, mas a
diferença entre um e outro diz respeito, basicamente, ao seu valor
social. Se o termo ‘homossexual’ é associado ao modelo médico legal
e tem conotações de patologia e de crime, o termo gay expressa
literalmente ‘felicidade’ e ‘alegria’ (FRY, 1982, p. 104).

Tem início um movimento de contestação – assumido por movimentos vinculados
às questões de gênero, raça, etnia etc – às normas sociais que privilegiam determinadas
identidades em detrimento das demais. Segundo Louro (2010), o foco não era mais
reconhecer ou aceitar diferenças, mas compreender como são formadas e categorizadas
essas diferenças, entender porque determinadas características físicas, psicológicas ou
sociais são capazes de definir diferenças e consequentemente posições de subalternidade.
Essas diferenças, essa delimitação de fronteiras têm efeitos não apenas simbólicos, mas
também concretos na vida social20. Conforme aponta Fry (1982), se nos Estados Unidos
e na Europa os homossexuais lutavam contra a criminalização da homossexualidade, no
20

No entanto, essa política identitária desenvolvida desde a década de 1970 tem sofrido críticos e sido
repensada por diferentes autores devido ao seu caráter assimilacionista que visaria a inserção dos
homossexuais em uma normatização heterossexual visando a aceitação. Tem-se questionado também o
estabelecimento de uma identidade homossexual única, sendo que as sexualidades abarcam diferentes
realidades no que diz respeito ao sexo, gênero, orientação ou expressão sexual assim como outras
particularidades como raça e condição econômica.
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Brasil eles lutavam contra “um preconceito relativamente difuso e escorregadio” (FRY,
1982, p. 105-106).
Louro (2016) afirma que a um trabalho pedagógico contínuo tem sido realizado
para inscrever nos corpos um gênero e uma sexualidade dentro dos padrões normativos.
Para ela, a visibilidade dos homossexuais na sociedade provoca dois efeitos: o de
aceitação da pluralidade social e o de renovação do conservadorismo e dos ataques
simbólicos e físicos contra este grupo.
Se, nos dias de hoje, ela [a sexualidade] continua alvo da vigilância e
do controle, agora se ampliaram e diversificaram suas formas de
regulação, multiplicaram-se as instâncias e as instituições que se
autorizam a ditar-lhe as normas, a definir-lhe os padrões de pureza,
sanidade ou insanidade, a delimitar-lhe os saberes e as práticas
pertinentes, adequados ou infames. Ao lado de instituições tradicionais,
como o Estado, as igrejas ou a ciência, agora outras instâncias e outros
grupos organizados reivindicam, sobre ela, suas verdades e sua ética.
(LOURO, 2016, p. 27)

Portanto, a identidade é uma construção cultural, social e simbólica, e é
essencialmente marcada pela diferença formada a partir de sistemas de classificação que
dividem os sujeitos em um sistema binário em que existe eu e o outro ou nós e eles. Acima
de regras gramaticais, a oposição entre esses pronomes denota posições de sujeito
marcadas por relações de poder, um processo de classificação e de significação que divide
o mundo em grupos sociais, excluídos ou incluídos. Ao classificar, determinando quem
são os excluídos e quem são os incluídos, estamos também hierarquizando, atribuindo
valores positivos a determinados grupos em detrimento de outros.
Hall (2006) afirma que a questão da identidade é constantemente tema de debate
na teoria social sob o argumento de que as antigas identidades estão abrindo espaço para
novas identidades, parte de um grande processo de mudanças que desloca referências
antes sólidas na sociedade. Para o autor, o sujeito pós-moderno não tem uma identidade
fixa e assume diferentes identidades a depender da ocasião. A crise de identidade, assim
denominada por ele, seria parte desta mudança estrutural, na qual não é possível definir
uma identidade e esperar que este conceito não seja alterado com o decorrer da história e
das mudanças sociais. A identidade única, estável e coerente, para Hall (2006), é
impossível de ser alcançada, pois existem inúmeras identidades com as quais podemos
nos identificar, mesmo que temporariamente.
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É precisamente porque as identidades são construídas dentro e
não fora do discurso que nós precisamos compreende-las como
produzidas em locais históricos e institucionais específicos, no
interior de formações e práticas discursivas específicas, por
estratégias e iniciativas específicas. Além disso, elas emergem no
interior do jogo de modalidades específicas de poder e são, assim,
mais produto da marcação da diferença e da exclusão do que o
signo de uma unidade idêntica, naturalmente constituída, de uma
“identidade” em seu significado tradicional – isto é, uma
mesmidade que tudo inclui, uma identidade sem costuras,
inteiriça, sem diferenciação interna (HALL, 2006, p. 109).

Segundo o autor, a humanidade tem passado por uma ascensão de discursos sobre
o conceito de identidade nos últimos anos. Talvez porque a definição de como são
formadas as identidades auxilia também a explicar as representações que permeiam as
relações sociais, que têm consequências diretas na prática social. Ao atribuir significado
a corpos e identidades, assume-se uma posição de poder para categorizar incluídos e
excluídos, o que é normativo e o que é marginalizado. “Deter o privilégio de classificar
significa também deter o privilégio de atribuir diferentes valores aos grupos assim
classificados” (SILVA, 2000, p. 82).
As trocas sociais, portanto, são permeadas pela produção de significados e por
relações de poder, o que explica as divisões sociais, a desigualdade e a exclusão de grupos
sociais. Segundo Silva (2000), o reconhecimento da identidade e a enunciação da
diferença representam o embate assimétrico entre diferentes grupos pelo acesso aos bens
sociais. Para ele, o ato de definir a identidade e de marcar a diferença é sempre ligado a
relações mais amplas de poder. “A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes”
(SILVA, 2000, p. 81).

2.2 O pertencimento social e a moralidade nas relações sexuais
A sexualidade, de forma geral, é um efeito das instituições, dos discursos e das
práticas; é, por isso, histórica e cultural (LOURO, 2016). Ela é construída a partir de
processos culturais e assume diferentes representações de acordo com cada contexto
cultural.
É pela construção de sistemas classificatórios que a cultura
nos propicia os meios pelos quais podemos dar sentido ao
mundo social e construir significados. Há, entre os
membros de uma sociedade, um certo grau de consenso
sobre como classificar as coisas a fim de manter alguma
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ordem social. Esses sistemas partilhados de significação
são, na verdade, o que se entende por “cultura”.
(WOODWARD, 2000, p. 41)
Logo, o que entendemos por sexualidade e suas diversas variantes no Brasil nos
anos 2010 corresponde a este contexto cultural específico e isso determina como iremos
construir sistemas de categorização e representações sociais acerca desta temática. Um
breve retorno histórico a séculos atrás, em diferentes sociedades, demonstra que a
sexualidade já assumiu diferentes representações, estando, em contextos como a Grécia
da Antiguidade, relacionada ao pertencimento político e social. Da mesma forma, o que
é considerado moral e imoral no que diz respeito ao sexo também se difere de acordo com
o contexto cultural analisado.
Foucault (2014) aponta que na Grécia, em 342 a.C, no terceiro livro da Ética a
Nicômano, Aristóteles defendia que o sexo é imoral quando provém do exagero, quando
não busca satisfazer apenas a necessidade. A imoralidade estaria relacionada à falta de
controle de si na busca pelo prazer – a intemperança – e não ao objeto do desejo sexual.
Para fazer o uso dos prazeres de acordo com a moral sexual estabelecida, era necessário
atender a três requisitos: necessidade, momento e status.
No primeiro, a busca pelo prazer deveria ser precedida por uma necessidade; em
uma comparação com a sede e o ato de beber água, praticar o sexo sem antes acumular a
necessidade por ele tiraria o prazer do ato. O segundo requisito se referiria ao momento
adequado para fazer uso dos prazeres, isto é, a idade, a época do ano ou a hora durante o
dia para praticá-lo. Já o terceiro estaria relacionado ao status de quem faz uso do prazer;
quanto mais autoridade se tiver ou se quiser ter na cidade, mais o homem deve se controlar
no uso dos prazeres. No entanto, este controle não é visto como um cerceamento, mas
uma liberdade, uma soberania do homem em relação aos seus desejos, o que contribui
para a ordem da cidade e para sua própria felicidade. A temperança, isto é, o controle de
si em relação aos prazeres, é uma virtude dos homens; uma virilidade ética ligada a uma
virilidade social e sexual (FOUCAULT, 2014).
Esse controle se referia tanto ao sexo entre homens e mulheres quanto ao sexo
entre homens, escolhas que tinham pesos iguais na moral sexual grega. “A seus olhos, o
que fazia com que se pudesse desejar um homem ou uma mulher era unicamente o apetite
que a natureza tinha implantado no coração do homem para aqueles que são “belos”,
qualquer que seja o sexo” (FOUCAULT, 2014, p. 233).
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Na relação entre homens na Grécia Antiga, existiam dois papéis: o erasta e o
erômeno; o primeiro seria ativo e o segundo seria passivo tanto do ponto de vista sexual
quanto social. Segundo Foucault (2014b), este isomorfismo entre relação sexual e relação
social tem grande importância na cultura grega. O papel ativo, aquele que penetra e
domina o outro, é valorizado tanto no comportamento sexual quanto na atividade política
na cidade.
Existe também uma diferença de idade nesta relação – embora este não seja o
único tipo de relação existente entre homens na Grécia neste período – que também
diferencia o papel ativo do passivo. O primeiro seria desempenhado por homens adultos
e livres, o segundo seria desempenhado por mulheres, rapazes e escravos. No caso dos
rapazes, eles poderiam se sujeitar a ser objeto de prazer somente durante sua juventude;
sua submissão deveria ser encerrada assim que ele se tornasse homem, quando teria que
exercer sua virilidade.
Como afirma Foucault (2014b), o filósofo Sócrates, no Banquete de Xenofonte,
argumentava que os rapazes não poderiam sentir prazer na relação sexual com um
homem; eles deveriam ceder aos ensejos do homem somente por admiração e afeição,
nunca por nutrir também um desejo sexual dentro de si, tampouco deveriam ceder
facilmente. E assim que o rapaz chegasse à idade adulta, sua relação com o outro homem
deveria transformar-se em uma relação de amizade e ele passaria a assumir também o
papel ativo em relação a outro rapaz.

A singularidade histórica não consiste em que os gregos tinham
prazeres com os rapazes, nem mesmo em que eles tenham aceitado esse
prazer como legítimo. Ela consiste em que essa aceitação do prazer não
era simples, e que ela deu lugar a toda uma elaboração cultural. Falando
esquematicamente, o que é preciso apreender aqui não é por que os
gregos tinham gosto pelos rapazes, mas sim por que eles tinham uma
“pederastia”: isto é, por que, em torno desse gosto, eles elaboraram uma
prática de corte, uma reflexão moral e, como veremos, um ascetismo
filosófico. (FOUCAULT, 2014b, p. 263)

De acordo com Narphy (2004), em geral os gregos acreditavam que o amor
homossexual era benéfico à civilização e defendiam a importância deste amor para a
formação de laços heroicos. Para os gregos, embora o prazer fosse importante, não era
mais que a ligação afetiva. Eles consideravam que as relações entre homens eram
baseadas em sentimentos como amor e amizade e por isso seriam mais importantes que
as relações conjugais heterossexuais, que visavam a reprodução de descendentes. “A
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civilização grega, fundação sobre a qual assenta a civilização ocidental, não só tolerava
como enaltecia – ou institucionalizava – as relações homossexuais masculinas”
(NARPHY, 2004, p. 57).
Mais adiante na história da humanidade, nos primeiros séculos depois de Cristo,
o controle de si foi substituído por um cuidado de si, quando se voltou a atenção para a
relação entre os males do corpo e os males da alma. A medicina passou a olhar mais
cautelosamente para a questão; porém, como afirma Foucault (2014b), não se tratava de
uma preocupação tal como na Grécia Antiga, que valorizava o vigor físico dos homens.
Para os médicos, o sexo tinha um lado positivo, que seria a vida e a eternidade da
humanidade propiciada pelo sêmen; e um lado negativo, já que o desperdício do sêmen
seria também um desperdício de força. Os atos sexuais deveriam atender algumas
circunstâncias para que fossem benéficos ao corpo e à alma, sejam elas o momento
adequado para a procriação, a idade da pessoa, a hora do dia ou estação do ano e o
temperamento individual. Logo, o prazer sexual não era maléfico e, sim, o seu mau uso.
Em relação ao que Foucault (2014b) denomina de amor pelos rapazes, os
primeiros séculos depois de Cristo também trouxeram modificações. Embora as relações
sexuais entre pessoas do mesmo sexo ainda existissem, elas diminuíram em importância
filosófica. Talvez por influência da cultura romana, como aponta Foucault (2014), e
devido à crescente valorização do casamento – que deixou de ser um ato estritamente
privado para se tornar um ato público, com intervenção dos poderes públicos – o amor
pelos rapazes não era mais nobre como antes.
A obra Diálogo, do filósofo Plutarco, conforme conta Foucault (2014b), é uma
demonstração de como as relações sexuais entre homens estavam perdendo importância
ao mesmo tempo em que permaneciam uma realidade na Grécia. Tem início uma
valorização ética do amor em detrimento da relação desigual entre amante e amado, o
erasta e o erômeno.

No Diálogo de Plutarco se percebe o esforço para constituir uma
Erótica unitária, nitidamente organizada sobre o modelo da
relação homem-mulher e mesmo marido-mulher; em relação a
esse amor único (ele é supostamente o mesmo, que se dirija a
mulheres, quer se dirija a rapazes), a ligação pederástica se
encontrará, na verdade, desqualificada, mas sem que por isso seja
traçado um limite severo, como o será mais tarde, entre os atos
“homo” ou “heterossexuais” (FOUCAULT, 2014b, p. 248-249).
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Após o domínio do Império Romano, a pederastia continuou a existir, mas sob
uma visão menos sublime. Embora não acreditassem no argumento educativo da
pederastia, os romanos aceitavam as relações sexuais com prostitutos ou escravos,
independente de sua idade ou sexo, desde que estes assumissem o papel passivo na
relação. Em Roma, Nero (37-68 d.C) se relacionava sexualmente com homens e mulheres
e assumia os papeis tanto ativo quanto passivo da relação, o que não era bem visto.
Tudo isto serve para reforçar a afirmação feita anteriormente de
que os Romanos encaravam o sexo como essencialmente um ato
de penetração. O prazer e a procriação eram ambas razões
igualmente aceites para a atividade sexual mas, basicamente, um
<<homem>> penetrava alguém ou alguma coisa. O homem
podia penetrar para gerar filhos, por simples prazer, por razões
de Estado, ou mesmo por amor, mas o homem penetrava. Desde
que essa <<ordem natural>> fosse mantida os Romanos pagãos
pouco encontravam que merecessem a pena de ser comentado ou
criticado (NARPHY, 2004, p. 62).

A questão, portanto, estava na passividade durante o sexo e não na atração por
homens; ser passivo era como se fosse uma traição aos princípios romanos. A passividade
era aceita para homens jovens, mas não para homens adultos. A palavra cinaedus era
utilizada pelos homens para designar os homens adultos que se sujeitavam à passividade
no sexo e tinham hábitos considerados afeminados, tanto nos gestos quanto na forma de
se vestir. Ser considerado um cinaedus tinha consequências graves, como o estigma e a
exclusão social. “O que realmente importava na antiguidade era <<quem fazia o quê a
quem>> (não a identidade ou sexo desse <<quem>>)” (NARPHY, 2004, p. 22).
As relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo podem ser encontradas também
em outras civilizações e crenças. Segundo Narphy (2004), textos do hinduísmo sugerem
que este tipo de relação – tanto entre dois homens quanto entre duas mulheres – seria a
mais nobre existente. A relação sexual entre pessoas de sexo diferentes visaria apenas a
procriação, enquanto a relação entre pessoas do mesmo sexo formaria vínculos afetivos.
O jainismo, que assim como o hinduísmo é uma das crenças mais antigas da Índia,
também tinha uma visão menos rígida sobre a sexualidade. Textos dos séculos VI e V a.C
demonstram que os jainistas acreditavam que existiam três tipos de desejos: o masculino,
o feminino e o terceiro sexo. “O último era o mais forte e qualquer pessoa, independente
de sua biologia, podia sentir qualquer um ou todos os tipos de desejo” (NARPHY, 2004,
p. 79). O autor afirma que já nesta época os jainistas diferenciavam o sexo biológico e
gênero.
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De acordo com Narphy (2004), na história do continente africano assim como da
China e do Japão também é possível encontrar evidências de que as relações sexuais entre
pessoas do mesmo sexo eram aceitas, mesmo que limitadas a determinadas regras.
Relatos apontam que ao chegarem ao Japão, no século XVI, as missões jesuíticas teriam
se espantado com o fato de que as relações homossexuais entre samurais eram aceitas
sem julgamentos.
O judaísmo inaugurou a visão do sexo como um ato destinado unicamente à
procriação e posteriormente a expansão do cristianismo levou a ideia de sexo
exclusivamente para a procriação para diferentes culturas. Tiveram início, então, as
proibições e condenações contra o sexo entre homens.
Em 1179, o III Concílio de Latrão proibiu as relações sexuais que fossem contra
a natureza, condenando os pecadores à excomunhão e à exclusão social. A condenação à
homossexualidade continuou nos séculos seguintes, sendo que entre 1432 e 1502 cerca
de 3 mil homens foram condenados por esse motivo, somente em Florença, na Itália. Na
Inglaterra, entre 1836 e 1856, cerca de 200 homens também foram enforcados devido à
homossexualidade (NARPHY, 2004). Entretanto, uma análise sobre a história da
homossexualidade no Ocidente demonstra que embora fosse condenada publicamente,
muitas vezes a homossexualidade continuou a ser aceita intimamente; da mesma forma,
países como a França, adotaram e abandonaram a criminalização da homossexualidade
em diferentes épocas.
No fim do século XIX, na Inglaterra, conforme aponta Fry (1982), com o intuito
de proteger o país contra o imperialismo e a decadência, militantes da pureza tentavam
controlar a libido masculina e os homens que faziam sexo com outros homens. Para eles,
a prostituição e a homossexualidade seriam produtos da libido masculina que deveriam
ser controlados em nome de um bem-estar social.
A sexualidade desviante ou contrária à natureza passa a ser observada e condenada
de forma mais veemente pelas diferentes instâncias de poder. Antes, aquele que sentia
desejo ou que se relacionava com pessoas do mesmo sexo era alguém que desrespeitava
as regras da Igreja ou do Estado, mas a partir do século XIX o homossexual se torna uma
espécie a ser estudada. “Nada daquilo que ele é, no fim das contas, escapa à sua
sexualidade” (FOUCAULT, 2014, p. 48).
No Brasil, um movimento semelhante ocorreu no início da República, em 1889.
Fry (1982) cita o livro Homossexualismo (A libertinagem no Rio de Janeiro), escrito pelo
médico carioca Pires de Almeida, em 1906, que defendia que somente por meio do
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controle do sexo dos homens, restringindo-o às relações heterossexuais dentro do
casamento, se poderia frear a decadência da moral. Conforme Goellner (2000), no século
XVIII,
Em nome da saúde e do bem-estar do indivíduo, o corpo passou a ser
alvo de diferentes métodos disciplinares, entendidos como um conjunto
de saberes e poderes que investiram no corpo e nele se instauraram: as
aparelhagens para corrigir as anatomias defeituosas, os banhos de mar,
as medições e classificações dos segmentos corporais, a modelagem do
corpo pela atividade física, a classificação das paixões, a definição do
que seriam desvios sexuais, por exemplo, compunham um conjunto de
saberes e práticas voltadas para a educação da gestualidade, correção
do corpo, sua limpeza e higienização (GOELLNER, 2000, p. 35).

Ainda que, ao contrário de outros países, no Brasil a homossexualidade nunca
tenha sido considerada um crime passível de punição, isso não impediu que homossexuais
fossem considerados como delinquentes pela comunidade médica. Fry (1982) aponta que
havia uma espécie de acordo entre médicos e policiais por meio do qual “delinquentes
homossexuais” (Fry, 1982, p. 101) eram encaminhados para o Laboratório de
Antropologia Criminal do Instituto de Identificação do Rio de Janeiro e para o
Laboratório de Antropologia do Serviço de Identificação de São Paulo. Nestes locais,
eram desenvolvidas pesquisas sobre as causas biológicas e sociais da homossexualidade
a partir do estudo de biotipos e do ambiente social em que estas pessoas estavam inseridas.

2.3 O sexo como construção discursiva
Segundo Foucault (2015), a história da sexualidade é uma história de discursos
em que diferentes instâncias de poder incitam a fala, a escuta, a observação e o registro
de tudo o que é relacionado ao sexo, da imaginação à prática. O autor defende que nos
últimos três séculos – especialmente após o século XVIII – ocorreu uma explosão
discursiva a respeito do sexo, mas com controle sobre o ato de fala; diferentes instâncias
definiram onde, com que frequência, sob quais formas era adequado se falar sobre ele.
“Esse projeto de uma ‘colocação do sexo em discurso’ formara-se há muito tempo, numa
tradição ascética e monástica. O século XVII fez dele uma regra para todos”
(FOUCAULT, 2015, p. 23).
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A primeira instância a colocar o sexo em discurso foi a Igreja Católica, com a
obrigatoriedade da confissão imposta aos seus fiéis. Com a Contra-Reforma21, o intervalo
entre as confissões foi reduzido a fim de ter maior controle sobre a sexualidade dos
católicos. Era preciso confessar, com detalhes, não só ações como todo pensamento e
desejo sexual; passar tudo pelo “crivo interminável da palavra” (FOUCAULT, 2015).
Eram considerados pecados graves, dentre outros, o adultério, o incesto espiritual ou
carnal, a masturbação recíproca e as relações sexuais com pessoas do mesmo sexo.
Se na Idade Média a Igreja Católica controlava um discurso relativamente unitário
acerca do sexo, nos séculos seguintes diferentes instâncias se ocuparam desta questão.
Entre os séculos XVIII e XIX, o sexo se tornou uma questão médica, sobre a qual era
necessário interrogar, observar, levantar diagnósticos, produzir relatórios, indicar
tratamentos e procurar a cura.

Poder-se-iam citar outros focos que, a partir do século XVIII ou
do século XIX, entraram em atividade para suscitar os discursos
sobre o sexo. Inicialmente, a medicina, por intermédio das
“doenças dos nervos”; em seguida, a psiquiatria, quando começa
a procurar – do lado da “extravagância”, depois do onanismo,
mais tarde da insatisfação e das “fraudes contra a procriação”, a
etiologia das doenças mentais e, sobretudo, quando anexa ao seu
domínio exclusivo o conjunto das perversões sexuais; também a
justiça penal, que por muito tempo ocupou-se da sexualidade,
sobretudo sob a forma de crimes “crapulosos” e antinaturais, mas
que aproximadamente na metade do século XIX se abriu à
jurisdição miúda dos pequenos atentados, dos ultrajes de pouca
monta, das perversões sem importância, enfim, todos esses
controles sociais que se desenvolveram no final do século
passado e filtram a sexualidade dos casais, dos pais e dos filhos,
dos adolescentes perigosos e em perigo – tratando de proteger,
separar e prevenir, assinalando perigos em toda parte,
despertando as atenções, solicitando diagnósticos, acumulando
relatórios, organizando terapêuticas; em torno do sexo eles
irradiaram os discursos, intensificando a consciência de um
perigo incessante que constitui, por sua vez, incitação a se falar
dele (FOUCAULT, 2014, p. 34).

Desta forma, Foucault (2015) argumenta que a confissão continuou a conduzir a
produção de discursos acerca do sexo, porém ao longo dos séculos ela tem encontrado
outros espaços para se desenvolver, como nos interrogatórios médicos que buscam
levantar diagnósticos a partir da incitação à fala de pacientes. “O sexo se tornou, de todo
21

Movimento da Igreja Católica iniciado após o surgimento das religiões protestantes, no século XVI,
que instituiu uma série de medidas, dentre elas a instauração do Tribunal do Santo Ofício para julgar fiéis
que tenham descumprido as regras católicas.
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modo, algo que se deve dizer, e dizer exaustivamente, segundo dispositivos diversos, mas
todos constrangedores, cada um à sua maneira” (FOUCAULT, 2014, p. 36).
O lugar de escuta nas confissões deixou de ser exclusivo dos representantes da
Igreja Católica e passou a ser ocupado também por médicos em seus consultórios.
Enquanto os casais heterossexuais tinham direito à privacidade de sua vida sexual, todos
os outros grupos eram objeto de questionamento.

Em compensação, o que se interroga é a sexualidade das crianças, a dos
loucos e dos criminosos; é o prazer dos que não amam o outro sexo; os
devaneios, as obsessões, as pequenas manias ou as grandes raivas.
Todas essas figuras, outrora apenas entrevistas, têm agora de avançar
para tomar a palavra e fazer a difícil confissão daquilo que são. Sem
dúvida não são menos condenadas (FOUCAULT, 2015, p. 43).

Foucault (2006) afirma que a psicanálise já demonstrou que o discurso não é
somente a manifestação ou ocultação de um desejo, mas é também objeto do desejo. O
discurso, portanto, representa uma forma de poder. Segundo o autor, a sexualidade se
encontra “nomeada, descrita, metaforizada, explicada, julgada” (p. 67) nos discursos
literários, religiosos, biológicos, médicos e jurídicos; por isso não existe somente um
discurso acerca da sexualidade e, de acordo como o autor, possivelmente nunca existirá.
Ele considera que é importante compreender a multiplicação destes discursos sobre o sexo
no que se relacionada ao exercício do poder, na obstinação das diferentes instâncias de
poder a colocar o sexo como discurso sob suas regras características.
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3. CIDADANIA EM JOGO: AIDS, HOMOFOBIA E MÍDIA
Carvalho (2002) afirma que a discussão sobre o conceito de cidadania é complexa
e teve origem na Revolução Francesa, no século XVIII. Logo, está relacionada ao
sentimento de pertencimento a um Estado-nação e pode sofrer alterações de acordo com
cada país. Segundo o autor, a cidadania tem servido como parâmetro para avaliar países
e momentos históricos e é normalmente pensada como a união dos direitos civis, políticos
e sociais; o cidadão pleno seria aquele que gozasse destes três direitos. Um indivíduo que
tenha direito a escolher seu presidente por meio do voto, mas que não possa exercer sua
liberdade de expressão não seria, portanto, um cidadão pleno.
De acordo com Pisnky (2008), os direitos civis seriam formados, entre outros,
pelo direito à vida, à liberdade e à igualdade perante a lei; já os direitos políticos seriam
aqueles relacionados, principalmente, mas não exclusivamente, ao voto, ao direito de
votar e ser votado; por fim, os direitos sociais seriam aqueles relacionados ao acesso à
educação, saúde, ao trabalho digno, dentre outros. Por estar vinculada à ideia de Estadonação, a cidadania não contemplaria, em tese, os direitos humanos. Entretanto, para
Soares (2004), os direitos civis estão vinculados aos direitos humanos, que embora sejam
independentes de fronteiras entre nações, acabam englobando os direitos dos cidadãos. A
autora argumenta que é impossível pensar em uma cidadania democrática, na qual o
cidadão participa dos processos decisórios do país, sem o respeito aos direitos humanos.
No mesmo sentido, é impossível respeitar plenamente os direitos humanos sem que se
respeite também a cidadania do indivíduo. Ao mesmo tempo em que não são universais,
pois vinculam-se a cada Estado-nação, os direitos humanos e os direitos civis coincidem
em diversos aspectos.
Os direitos humanos são universais, porém históricos em dois sentidos: tanto
podem ser alterados de acordo com o contexto histórico de determinada época quanto
podem ser reconhecidos de diferentes formas em diferentes países em uma mesma época.
Por isso, como afirma Soares (2004) não é possível listar definitivamente os direitos civis
e humanos; os direitos, assim como o conceito de cidadania, vêm sendo alterados
conforme a realidade presente.

Os direitos humanos, no que dizem respeito à orientação sexual,
por exemplo, seriam impensáveis há trinta anos; hoje eles já
integram o núcleo daqueles direitos considerados fundamentais,
ou seja, ninguém poderá ser discriminado, maltratado, excluído
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da comunidade política e social por causa de sua orientação
sexual (SOARES, 2004, p. 56).

Também para Pinsky (2008), exercer a cidadania plena significaria ter direitos
civis, políticos e sociais. Para o autor, a cidadania seria a expressão concreta do exercício
da democracia. O autor afirma que a Revolução Francesa e a Independência dos Estados
Unidos, no século XVIII, fizeram com que o sistema existente baseado nos deveres dos
súditos se transformasse em um novo sistema com base nos direitos do cidadão. A partir
deste momento, tiveram início diversos movimentos de luta para que a cidadania
contemplasse também minorias étnicas, sexuais e etárias.

A aceleração do tempo histórico nos últimos séculos e a
consequente rapidez das mudanças faz com que aquilo que num
momento podia ser considerado subversão perigosa da ordem, no
seguinte seja algo corriqueiro, “natural” (de fato, não é nada
natural, é perfeitamente social) (PINSKY, 2008, p. 10).

As discussões referentes à homoafetividade assim como aquelas surgidas após a
descoberta da Aids levam à reflexão e ao debate sobre a cidadania e novos direitos – ou
à uma nova interpretação destes – nos aspectos humanos, civis e sociais de forma a frear
o preconceito, a discriminação e a exclusão social aos quais são submetidos tanto
homossexuais quanto as Pessoas Vivendo com HIV/Aids.

3.1 A soropositividade, homossexualidade e a condição de subcidadania
Como afirma Soares (2004), nenhuma pessoa pode ser discriminada em função de
sua orientação sexual. Embora isto não se encontre expresso na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, a mesma proíbe a discriminação em razão de quaisquer condições
sociais. Caberia então às minorias lutar para que questões referentes aos direitos
homoafetivos e das Pessoas Vivendo com HIV/Aids sejam respeitados, já que encontramse dispostos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda que implicitamente.
Soares (2004) distingue dois tipos de cidadania: a passiva, que é outorgada pelo
Estado, com um sentido de favor concedido; e a ativa, que é quando o cidadão não apenas
tem direitos e deveres como participa da esfera pública propondo e criando novos direitos.
Desta forma, a luta das minorias pela regulamentação de direitos civis, políticos e sociais
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seria uma cidadania ativa, que não apenas recebe e aceita passivamente uma lista de
deveres e direitos fixa, mas que se movimenta na busca por novos direitos.
Segundo Barbalho (2005), apesar da ideia de cidadania, fortemente vinculada à
Revolução Francesa, ter perpetuado a ideia de igualdade, fraternidade e liberdade, é
possível afirmar que dois destes conceitos são concorrentes entre si: a igualdade e a
liberdade. Ele defende que a implementação da igualdade completa e da liberdade
completa é impossível; por isso, seria importante o equilíbrio entre estes princípios. “Pois,
se é concedida a máxima liberdade, passa a existir o mais forte e o mais fraco e se instaura
a desigualdade. Por outro lado, quando se iguala todos, a liberdade da diferença, no
mínimo, fica restrita” (BARBALHO, 2005, p. 28).
Demant (2008) afirma que o surgimento da ideia de cidadania, no século XVIII,
não contemplou a heterogeneidade das sociedades. “O cidadão então ‘inventado’ tinha
um discurso abrangente contra os monarcas absolutistas, as aristocracias com seus
privilégios inúteis, os sacerdotes obscurantistas; mas tinha pouco a dizer sobre como lidar
com diferenças de cor, pele, língua, fé” (DEMANT, 2008, p. 344). De acordo com o autor,
isso só mudou no século XIX, quando a Revolução Industrial e o crescimento
demográfico fizeram com que “massas humanas” (DEMANT, 2008, p. 344) diferentes
entre si caminhassem juntas em rumo à modernidade. As diferenças se evidenciaram e
era preciso discutir formas de possibilitar a coexistência desta heterogeneidade.
Barbalho (2005) afirma que a busca pelo equilíbrio entre igualdade e liberdade
pode ser exemplificada pela luta das minorias. Se, por um lado, as minorias reafirmam
suas diferenças, por outro, exigem que o exercício de sua liberdade não leve à
desigualdade de direitos. Por isso, como aponta Soares (2004), o direito à igualdade
pressupõe necessariamente o direito à diferença, à liberdade de ser diferente. “O direito à
diferença nos protege quando as características de nossa identidade são ignoradas ou
contestadas; o direito à igualdade nos protege quando essas características são motivo
para exclusão, discriminação e perseguição” (SOARES, 2004, p. 63).
Ao contrário da diferença, a desigualdade pressupõe juízos de valor, uma condição
de superioridade frente a outra de inferioridade; uma maioria frente a uma minoria. Para
Comparato (2004), essa desigualdade que tenta se legitimar na diferença atribui valores
sociais aos outros e dá origem ao preconceito. Cirino e Tuzzo (2016), com base nos
estudos de Jessé Souza, afirmam que o cidadão pleno é aquele que tem acesso aos direitos,
cumpre os deveres, tem poder de consumo e um desempenho aceito pela sociedade. Desta
forma, o subcidadão seria desprovido de um ou mais destes aspectos.
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Se para Carvalho (2002), a cidadania plena é possivelmente inatingível, para
Cirino e Tuzzo (2016) a ideia de um não-cidadão ou a-cidadão também é impossível já
que todos os indivíduos são submetidos a leis e constituições que determinam direitos e
deveres que em algum momento cabem a todos. Mais que uma negação de direitos, a
subcidadania é uma condição vivida por minorias estigmatizadas. Por isso, considera-se
que tanto as Pessoas que Vivem com HIV/Aids quanto os homossexuais vivem em uma
condição de subcidadania, quando são privados de determinados direitos enquanto
cidadãos.
As Pessoas Vivendo com HIV/Aids e os homossexuais não têm voz ativa na
sociedade, isto é, eles falam, mas são impossibilitados – e não incapazes – de terem sua
voz ouvida tampouco de construírem suas próprias narrativas. Frequentemente questões
que impactam diretamente suas vidas – e não apenas a vida da sociedade de forma geral
– são decididas por representantes políticos que não os representam. São estigmatizados,
excluídos física ou simbolicamente do espaço público, e têm suas imagens construídas a
partir de uma mídia majoritária que, na maior parte das vezes, não os representa. Portanto,
a condição de subcidadania não é marcada apenas pela inexistência de um ou mais direitos
ou pela ausência de poder de consumo, mas também por estarem à margem da sociedade,
pela estigmatização, preconceito e discriminação a que são submetidos.
A subcidadania se vincula à desigualdade, quando uns têm acesso a determinados
direitos enquanto outros não têm, e à discriminação, quando o preconceito se torna
argumento para a exclusão ou para a violência física, simbólica e institucional. “Ou,
então, fundamenta posições jurídicas nítidas: tal grupo tem tais direitos próprios, que são
conhecidos, na linguagem tradicional do Direito, como privilégios; outro não tem direitos,
é um subgrupo, não pode se igualar aos demais” (COMPARATO, 2004, p. 67).
Diante dos debates atuais, em especial no que diz respeito aos direitos das
minorias – negros, indígenas, mulheres, homossexuais, transexuais etc – a realidade
aponta para a urgente necessidade de se rediscutir o conceito de cidadania ou ao menos
fomentar a discussão sobre os limites e os desafios de uma cidadania plena. Para Demant
(2008), o critério de cidadania é insuficiente para solucionar os impasses entre maioria e
minoria. Segundo o autor, as tentativas de expansão dos direitos relativos à cidadania para
as minorias não têm sido bem sucedidas devido ao tipo de reivindicação feita por esses
grupos.
Para ele, para serem aceitos como cidadãos iguais, os grupos minoritários aceitam
se submeter às regras e aos padrões dos grupos majoritários. Um exemplo é que, muitas
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vezes, a legitimação da luta pelos direitos dos homossexuais tem como foco a
regulamentação do casamento civil, que atende às normas heteronormativas, em
detrimento de outras lutas, como o fim da violência policial contra LGBTs. “Para
conquistar determinados direitos, temos que criar uma determinada imagem para que a
comunidade LGBT seja aceita?” (COLLING, 2011, p. 14).
Entretanto, parte da minoria, quando não conseguem ser aceitos pela maioria, se
apropria de sua identidade como forma de celebrar sua diferença e buscar a tolerância da
maioria, como as Paradas Gays que são realizadas em todo o mundo. Porém, segundo
Demant (2008), essa celebração da diferença não soluciona a questão psicológico-social
da identificação dos membros da minoria. Como afirma Barbalho (2005), a luta pelo
reconhecimento de nossas identidades acontece tanto na esfera privada quanto na esfera
pública, no meio social e político no qual estamos inseridos.

Deve-se pensar numa estrutura social capaz de definitivamente
abarcar a multiplicidade e a convivialidade. Provavelmente a
cidadania é um dos principais conceitos a serem reinterpretados
por essa nova disposição. Um conceito a ser conjugado com
outras necessárias e fundadoras prerrogativas, que já não podem
ser concebidas sem uma estreita e simbiótica inter-relação. Entre
os conceitos a serem evocados para esse trabalho de envergadura
teórico-prática capaz de promover reformulações na estrutura
social estão: aceitação, convivialidade, diferença/igualdade,
inclusão,
compartilhamento,
pertencimento,
diálogo,
comunicação (PAIVA, 2005, p. 23).

Na busca pela cidadania, as minorias encontram na mídia um espaço de
reivindicação e legitimação, mas também de reforço de estigmas e preconceitos. Barbalho
(2005) considera que a cidadania para as minorias tem início com o acesso aos meios de
comunicação como forma de garantir visibilidade e o poder de criação de sua imagem
perante a sociedade; o poder de falar e de ser ouvido.
A minoria flutuante, conceito apresentado por Paiva (2005), seria uma
representação da importância da mídia para as minorias, pois consiste no movimento de
aparecimento e ocultamento destes grupos na mídia de acordo com iniciativas específicas,
o que não significa que estes sejam fracos ou inconsistentes.

A existência dessas formas de militância política, que poderiam
ser definidas como organizadas e não organizadas, pode ser
mesclada e não necessariamente corresponder a estágios que os
movimentos devem superar. O que parece tornar-se decisório é a
compreensão também por parte dos movimentos sociais de que
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hoje o ambiente midiático define de maneira decisiva suas
formas de atuação (PAIVA, 2005, p. 18).

Ocupar a mídia não somente como fonte para matérias jornalísticas, mas como
produtor de conteúdo é essencial para o fortalecimento destas minorias e
consequentemente para a criação de novos direitos ou para a efetivação de direitos já
existentes. Os exemplos surgidos após a popularização da internet são inúmeros: sites,
blogs, canais no Youtube, dentre outros formatos e plataformas, são um importante espaço
para que as minorias possam produzir e difundir seu próprio conteúdo.
Para Spivak (2010), a condição de subalternidade não estaria ligada
necessariamente a qualquer população marginalizada tampouco simplesmente ao fato de
ter ou não voz, mas de poder produzir seu próprio discurso a partir de suas palavras e de
sua perspectiva. Para ela, ao contrário de se tentar falar pelo subalterno, deve-se trabalhar
contra a subalternidade e criar espaços onde o subalterno possa fazer sua voz ser ouvida.
Valorizar o marginalizado seria apenas continuar a reproduzir um sistema desigual; é
preciso descontruir essa dualidade.
Spivak (2010), que faz parte do Grupo de Estudos Subalternos, formado por
intelectuais que buscam repensar a historiografia colonial indiana, faz críticas à posição
do intelectual pós-colonial que se julga no poder de poder falar pelo outro, o que para ela
é reproduzir as estruturas de opressão que continuam mantendo o subalterno sem voz e
sem poder de construir sua própria narrativa. A partir da interpretação do texto de Spivak
(2010), estão incluídos nesta categoria de intelectual pós-colonial tanto os pesquisadores
quanto os jornalistas, que frequentemente vangloriam-se por darem voz às minorias,
porém sem abrir espaço para que elas construam sua história tanto nos trabalhos
científicos quanto nas páginas dos jornais.
As problemáticas colocadas em relação à cidadania, entretanto, não invalidam a
sua importância para a vida social. Como afirma Demant (2008), embora o impasse entre
minorias e maioria assim como entre liberdade e igualdade seja de difícil resolução, é a
organização política baseada na cidadania que permite às minorias buscar o respeito a
direitos já existentes ou a regulamentação de novos direitos que atendam suas
particularidades.
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3.2 Aids e homofobia: estigma, preconceito e discriminação
Como já mencionado anteriormente, a Aids uniu dois preconceitos: aquele contra
os homossexuais, já existente, e um novo, contra as Pessoas Vivendo com HIV/Aids.
Ferreira (2003) afirma que a Aids foi historicamente associada à promiscuidade e por isso
os soropositivos são responsáveis por sua condição, pois de alguma forma não
conseguiram controlar seus impulsos e desejos. Para o autor, ainda que exista uma
aparente aceitação da homossexualidade, o que tem ocorrido é uma mudança de
discursos; o julgamento de valor permanece o mesmo existente há mais de 30 anos. “Se
as minorias homossexuais já estavam estigmatizadas e excluídas em função dos valores
sexuais burgueses-cristãos, em que a pluralidade do desejo é proibida, com a AIDS esse
processo se acentua como se fosse possível reexcluir quem já era excluído” (FERREIRA,
2003, p. 115).
O ato de culpar os homossexuais por aterrorizantes males – tal como Sodoma e
Gomorra22 e a Peste Negra – foi adaptado para uma nova realidade; agora eles eram todos,
de fato, portadores de uma doença, que não seria apenas moral, mas biológica, causada
por um vírus real, não apenas um simbólico vírus que espalhava pelo mundo as
sexualidades desviantes. O preconceito e a discriminação agora são corroborados por uma
explicação científica. “Como consequência disso tudo, muitos pacientes não temem a
morte em si, e sim o processo de morrer em função não das penas ao corpo impostas pela
doença orgânica, mas pela dor do preconceito e discriminação decorrentes da patologia
social” (FERREIRA, 2003, p. 108).
Terto Júnior (2002) afirma que um dos aspectos que mais evidenciam esta
vinculação entre Aids, homossexualidade e preconceito é o fato de que no Brasil aqueles
que, no cadastro para a doação de sangue se autoidentificam como homossexuais ou que
relatam terem mantido relações sexuais com pessoas do mesmo sexo nos últimos 12
meses são impedidos de realizar a doação23. Outros países como Estados Unidos, França

22

Segundo a história de Sodoma e Gomorra, narrada em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, as duas
cidades localizadas ao sul do Mar Morto teriam sido destruídas por Deus por terem sido dominadas por
hábitos pecaminosos, sejam eles o orgulho, a falta de hospitalidade com os visitantes e a
homossexualidade. Embora Narphy (2004) defenda que as relações sexuais entre homens não se trata do
ponto mais importante da história de Sodoma e Gomorra, seria uma interpretação feita posteriormente
pelos leitores judeus, a palavra sodomia ainda é muitas vezes utilizada para se referir à homossexualidade.
23
Portaria 2712/2013; Portaria 158\2016: “Art. 64. Considerar-se-á inapto temporário por 12 (doze)
meses o candidato que tenha sido exposto a qualquer uma das situações abaixo: IV - homens que tiveram
relações sexuais com outros homens e/ou as parceiras sexuais destes”.
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e Austrália também proíbem a doação de sangue por homens que fazem sexo com
homens, conforme orientação da Organização Mundial da Saúde.
Por mais que seja baseada em dados epidemiológicos, esta restrição em relação à
doação de sangue demonstra que a vinculação entre homossexualidade e Aids não está
superada nem mesmo no aspecto médico-científico24. Segundo Terto Júnior (2002), a
proibição tem caráter discriminador e estigmatizante e causa prejuízos a toda população.
Em termos de saúde pública, a vinculação traz outros prejuízos tanto à população
em geral, como é o caso da proibição em relação à doação de sangue, quanto aos
homossexuais, de forma particular. Terto Júnior (2002) afirma que a Aids normalmente
é a principal preocupação quando se fala da saúde da população homossexual.

Tal tendência demonstra a dimensão do impacto da AIDS sobre
a vida dos homossexuais e como a representação da AIDShomossexualidade ainda resiste e pode estar impondo barreiras,
inclusive, às iniciativas de prevenção e assistência nessa
população, assim como pode estar dificultando a compreensão de
como o HIV/AIDS, assim como outros problemas de saúde, estão
afetando as diferentes populações de homens que têm sexo com
homens. A tendência a reduzir os problemas de saúde dos
homossexuais à AIDS pode dificultar ainda o levantamento sobre
as reais necessidades de saúde dessa população e os caminhos
para adequar os serviços de saúde de forma a atender essas
necessidades (TERTO JÚNIOR, 2002, p. 150).

De acordo com o autor, a ausência de profissionais de saúde declaradamente
homossexuais também é um empecilho ao acesso à saúde por essa população. Ele
argumenta que os Estados Unidos e outros países da Europa Ocidental já disponibilizam
profissionais homossexuais para lidar com pacientes homossexuais, assim como no Brasil
já acontece em relação aos programas de saúde da mulher. Diante do preconceito
encontrado pelos homossexuais nos variados contextos e inclusive na saúde pública, a
vivência e a empatia de profissionais que enfrentam o mesmo tipo de situações são de

RDC 43/2014: Art. 25. O serviço de hemoterapia deve cumprir os parâmetros para seleção de doadores
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, em legislação vigente, visando tanto à proteção do doador quanto
a do receptor, bem como para a qualidade dos produtos, baseados nos seguintes requisitos: XXX - os
contatos sexuais que envolvam riscos de contrair infecções transmissíveis pelo sangue devem ser
avaliados e os candidatos nestas condições devem ser considerados inaptos temporariamente por um
período de 12 (doze) meses após a prática sexual de risco, incluindo-se: d) indivíduos do sexo masculino
que tiveram relações sexuais com outros indivíduos do mesmo sexo e/ou as parceiras sexuais destes”.
24
Recentemente uma campanha denominada Wasted Blood - em português, sangue desperdiçado –
realizada pela ONG All Out, com equipes em diversas cidades do mundo, tem levantado este debate e
organizou uma fila virtual fictícia na qual os homens homossexuais poderiam se cadastrar para doar
sangue.
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extrema importância tanto para que o paciente sinta-se confortável para procurar
atendimento quanto para que compreenda e siga o tratamento indicado, quando for o caso.
Hanan (1994) é assistente social e foi voluntária no Centro de Referência Nacional
em AIDS do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle na década de 1980. Ela relata que
nos primeiros anos da Aids no Brasil, os soropositivos enfrentavam, desde o momento do
diagnóstico, preconceito por parte de profissionais da saúde tanto do serviço público
quanto em consultórios particulares. A autora narra que na época um neurocirurgião
realizava uma cirurgia em um paciente devido a um tumor no sistema nervoso central
quando descobriu que na realidade se tratava de um abcesso cerebral causado por
toxoplasmose, doença secundária agravada pela Aids. O médico imediatamente interditou
o centro cirúrgico e pediu demissão de seu emprego no hospital público de emergência
para não ter que realizar cirurgias em pessoas com HIV/Aids. “Embora os membros da
equipe com a qual trabalho e eu queiramos dizer que a pessoa com AIDS é um doente
igual aos outros, sabemos que não o é. Ele é diferenciado, porque nenhuma outra doença
já surgida provocou tantos atos antagônicos na sociedade” (HANAN, 1994, p. 84).
Desde a década de 1990, uma série de normas que proíbem a discriminação contra
as Pessoas Vivendo com HIV/Aids foram implementadas em diferentes estados. Em
Goiás, a Lei Estadual nº 12.595, de 26 de janeiro de 1995, penaliza qualquer ato
discriminatório contra pessoas com HIV/Aids. Posteriormente, Rio de Janeiro, São Paulo,
Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná25 também assinaram leis contra a discriminação de
soropositivos.
A necessidade de proibição expressa de discriminação contra essa população
demonstra o quanto a discriminação de fato existiu e ainda existe. Desde 1948, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos26 dispõe que todas as pessoas têm
capacidade para gozar dos direitos incluídos na referida Declaração, independente do
sexo, raça, religião ou quaisquer outras condições. No Brasil, a Constituição Federal de
1988, conhecida como Constituição Cidadã, determina que todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza. Isso demonstra que independente de legislação ou

25

Disponível em:
http://www2.aids.gov.br/data/Pages/LUMIS45E2F1C2ITEMIDD19451C59C79415B82D210E4F13CEC
EAPTBRIE.htm Acesso em 18 de novembro de 2016.
26
Outras normas internacionais e globais determinam de forma semelhante que o gozo dos direitos
estabelecidos nestas é independente de raça, sexo, religião, opinião política ou qualquer outra condição,
tais como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção sobre os Direitos da Criança,
a Convenção Americana de Direitos Humanos.
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acordos internacionais, o preconceito e a discriminação continuam acontecendo, de forma
velada ou verbalizada.
Allport (1954) afirma que o preconceito contém dois ingredientes essenciais: uma
atitude favorável ou desfavorável e uma crença supergeneralizada e errada. A palavra tem
origem no latim praejudicium e passou por transformações ao longo do tempo.
Inicialmente significava julgamento baseado em experiências anteriores, depois passou a
significar julgamento precipitado e, por fim, este julgamento precipitado passou a ser
acompanhado por um fator emocional: ser favorável ou desfavorável. O autor argumenta,
entretanto, que o preconceito pode ser positivo ou negativo; pode-se também fazer um
julgamento favorável de alguém de forma precipitada. O julgamento precipitado ou
injustificado é aquele onde há a ausência de fatos que o expliquem.
Não é fácil dizer quanto de fato é necessário para justificar um
julgamento. Uma pessoa preconceituosa quase certamente
reivindicará que tem justificativa suficiente para suas opiniões.
Ele vai contar de experiências amargas que teve com refugiados,
católicos ou orientais. Mas, na maioria dos casos, é evidente que
seus fatos são escassos e tensos. Ele recorre a uma seleção
seletiva de suas próprias poucas memórias, mistura-as com o
boato, e generaliza exageradamente. Ninguém pode
possivelmente conhecer todos os refugiados, católicos ou
orientais. Daí que qualquer julgamento negativo desses grupos
como um todo é, estritamente falando, um exemplo de pensar mal
sem justificativa suficiente27 (ALLPORT, 1954, p. 7, tradução
livre).

No entanto, Allport (1954) afirma nem toda generalização exagerada pode ser
considerada como preconceito; algumas se tratam apenas de equívocos. Ele indica um
teste para distinguir julgamentos errôneos de situações reais de preconceito. Segundo ele,
se a pessoa que faz a generalização exagerada aceita alterar seu julgamento após a
evidência de que este está errado ele não é preconceituoso. O pré-julgamento só é
preconceituoso quando não for reversível quando contestado com fatos. “Tendemos a
resistir emocionalmente quando um preconceito é ameaçado de contradição. Assim, a
diferença entre um pré-julgamento comum e o preconceito é que se pode discutir e

27

It is not easy to say how much fact is required in order to justify a judgment. A prejudice person will
almost certainly claim that he has sufficient warrant for his views. He will tell of bitter experiences he has
had with refugees, Catholics, or Orientals. But, in most cases, it is evident that his facts are scanty and
strained. He resorts to a selective sorting of his own few memories, mixes them up with hearsay, and
overgeneralizes. No one can possibly know all refugees, Catholics or Orientals. Hence any negative
judgment of these groups as a whole is, strictly speaking, an instance of thinking ill without sufficient
warrant.
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retificar um pré-julgamento sem resistência emocional28” (ALLPORT, 1954, p. 9,
tradução livre).
As declarações preconceituosas, conforme aponta o autor, podem expressar tanto
uma atitude quanto uma crença, tais como no exemplo a seguir: Os negros não são
confiáveis (crença); Eu não deixaria a minha filha se casar com um negro (atitude). No
entanto, segundo Allport (1954), a crença e a atitude costumam estar combinadas no
preconceito. Ele defende que sem a crença generalizada, uma atitude hostil não se
sustentaria por muito tempo. Porém, muitas vezes as pessoas podem ter uma crença
preconceituosa sobre alguém, mas nunca chegar a tomar uma atitude preconceituosa
contra esta pessoa.
Isto significa que a discriminação está sempre acompanhada do preconceito, mas
o preconceito nem sempre leva à discriminação, que, segundo o autor, tem consequências
sociais mais graves. Allport (1954) aponta ações negativas contra alguém ou um grupo
de acordo com o grau de gravidade: 1) Antilocução: comentários preconceituosos entre
amigos e ocasionalmente entre estranhos; 2) Prevenção: o preconceito leva a pessoa e
evitar pessoas ou grupos; 3) Discriminação: o preconceito leva à tentativa de exclusão de
pessoas ou grupos de seus empregos e bairros, por exemplo, ou leva até mesmo ao
impedimento de acesso a direitos humanos, sociais ou civis (por exemplo, a segregação);
4) Ataque físico: o preconceito leva à violência física ou simbólica contra pessoas ou
grupos (por exemplo, forçar uma família negra a deixar um bairro); 5) Extermínio: o
preconceito leva ao homicídio de pessoas ou ao massacre de grupos (por exemplo, o
extermínio de judeus em campos de concentração nazistas).
Cada uma destas ações pode acontecer independentemente das outras, ou seja, não
é porque uma pessoa fez um comentário preconceituoso em uma roda de amigos que irá
chegar a atacar fisicamente um indivíduo ou um grupo. No entanto, em determinadas
ocasiões, a listagem anterior representa uma progressão que passa pelo preconceito, pela
discriminação e chega ao extermínio. Segundo Allport (1954), os casos de violência são
precedidos por um longo período de pré-julgamento, de verbalização do preconceito, de
crescente discriminação, de pressão externa sobre o grupo de onde parte o preconceito, e
de um estado de explosão emocional por parte das pessoas que praticam o preconceito.
Embora a maioria dos latidos (antilocução) não leva às mordidas,
nunca há uma mordida sem um latido anterior. Quase setenta
28

Thus the difference between ordinary prejudgment and prejudice is that one can discuss and rectify a
prejudgment without emotional resistance.
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anos de anti-semitismo político da ordem verbal precederam as
Leis Nünberg discriminatórias aprovadas pelo regime de Hitler.
Logo após a aprovação dessas Leis, começou o violento
programa de extermínio29 (ALLPORT, 1954, p. 57).

O autor aponta que o preconceito ligado à aversão ao outro é sempre precedido
por um amor-preconceito, ou seja, é preciso primeiro superestimar o que nos é familiar,
do qual fazemos parte e nos identificamos, para depois subestimar o que nos é diferente.
Por isso, a estratégia de criar um inimigo em comum é tão eficaz, especialmente em
tempos de guerras. O sentimento de união de uma família, de um grupo ideológico, de
uma nação está vinculado, segundo Allport (1954), à instituição de um inimigo em
comum, seja ele a adversidade, uma outra corrente ideológica ou uma outra nação. A
ênfase, no entanto, estaria muito mais na necessidade de proteção do que nos é familiar
do que na necessidade de hostilizar o que nos é diferente.
As situações de preconceito enfrentadas por soropositivos exemplifica esta
necessidade de identificar um inimigo em comum como forma de fortalecer o grupo ao
qual se pertence. O vírus HIV, representado pelos soropositivos, seria o inimigo em
comum para a sociedade autodeclarada não-promíscua. A Aids dividiu a sociedade em
dois grupos: nós, moralmente e biologicamente saudáveis; eles, moralmente e
biologicamente doentes. Em relação à Aids, o mesmo inimigo assume diferentes feições,
ora o soropositivo, ora o homossexual, ora os dois combinados.
Borrillo (2015) define homofobia – aqui tratada em seu significado mais
específico, vinculado somente aos homens homossexuais30 – como o medo de que a
valorização da identidade homossexual seja reconhecida e de que deixe de existir a
hierarquia que separa heterossexualidade e homossexualidade. Há, portanto, uma
valorização do que Allport (1954) denomina de in-group, algo em português como nosso
grupo, em detrimento do out-group, o grupo dos outros. É preciso supervalorizar a
heterossexualidade e seus valores morais para enfraquecer o inimigo em comum, a
homossexualidade e sua promiscuidade. “Estigmatizar o outro para se justificar, eis a
lógica do mecanismo psicológico bem rodado que já deu provas de sua eficácia em grande
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Although most barking (antilocution) does not lead to biting, yet there is never a bit without previous
barking. Fully seventy years of political anti-Semitism of the verbal order preceded the discriminatory
Nünberg Laws passed by the Hitler regime. Soon after these Laws were passed the violent program of
extermination began.
30
Atualmente existem denominações específicas para o preconceito e discriminação contra outros grupos
LGBT, tais como lesbofobia e transfobia.
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número de outros domínios (racismo, antissemitismo, xenofobia, etc.)” (BORRILLO,
2015, p. 106).
O termo homofobia teria sido utilizado pela primeira vez em 1971, nos Estados
Unidos, em um artigo científico que tentava analisar o comportamento de homofóbicos,
no entanto, segundo Borrillo (2015) só apareceu nos dicionários franceses em 1990. O
autor compreende a homofobia como a consequência psicológica de uma representação
social heteronormativa, ou seja, que coloca a heteronormatividade como o padrão de
normalidade e tudo aquilo que se difere dela como anormal.
Logo, existe uma ordem sexual que define a normalidade. O sexismo hierarquiza
tanto o masculino em detrimento do feminino quanto da heterossexualidade em
detrimento da homossexualidade, bissexualidade, transexualidade ou qualquer
sexualidade que não se encaixe no padrão.
Enquanto violência global caracterizada pela supervalorização
de uns e pelo menosprezo de outros, a homofobia baseia-se na
mesma lógica utilizada por outras formas de inferiorização:
tratando-se da ideologia racista, classista ou antissemita, o
objetivo perseguido consiste sempre em desumanizar o outro, em
torná-lo inexoravelmente diferente. À semelhança de qualquer
outra forma de intolerância, a homofobia articula-se em torno de
emoções (crenças, práticas, procedimentos, leis...) e de um
dispositivo ideológico (teorias, mitos, doutrinas, argumentos de
autoridade...) (BORRILLO, 2015, p. 34-35).

Assim como aponta Allport (1954), um pré-julgamento pode levar ao preconceito,
à discriminação e, por fim, ao extermínio. A discriminação, por exemplo, pode acontecer
quando se expulsa um casal homoafetivo de um restaurante ou quando se impede que um
casal homossexual tenha os mesmos direitos civis, como o casamento civil, que um casal
heterossexual. O homofóbico, segundo Borrillo (2015), utiliza categorias cognitivas
evidentes, os estereótipos atribuídos aos homossexuais. Uma atitude considerada
feminina, como a maneira de conversar, ou uma atitude considerada homossexual, como
dois homens ou duas mulheres andarem de mãos dadas é suficiente para atribuir a essas
pessoas o estereótipo da homossexualidade. Da mesma forma, um homem com atitudes
consideradas femininas e aparência doente pode ser considerado um soropositivo por
reunir dois elementos importantes para a imagem da Aids, a suposta homossexualidade e
a aparência debilitada.
Segundo Allport (1954), os estereótipos podem ser completamente desvinculados
de qualquer explicação lógica ou podem se relacionar a uma generalização exagerada dos
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fatos, ou seja, não é necessariamente falso por completo. A utilização do estereótipo tem
o objetivo de justificar um preconceito ou discriminação contra uma pessoa ou grupo e
pode continuar mesmo diante de evidências de sua falseabilidade. “Eles são socialmente
apoiados, continuamente revividos e martelados, pelos nossos meios de comunicação de
massa - por romances, contos, artigos de jornais, filmes, palco, rádio e televisão”
(ALLPORT, 1954, p. 200). Os estereótipos também trazem uma sensação de proteção
àqueles que o utilizam como forma de discriminação ou dominação, como afirma
Borrillo:
Ao manter certa distância, o estereótipo permite ao homofóbico
ganhar confiança; no entanto, tendo desaparecido o clichê, a
angústia de se imaginar como homossexual desencadeia o medo
e o asco. Como observa M. Dorais (1999): “O fato de confinar a
homossexualidade àqueles e àquelas que já são gays e lésbicas é
uma forma de sentir-se protegido”; em compensação, imaginar
que todo mundo pode ter desejos ou relações homossexuais
suscita uma profunda inquietação, em particular, naqueles que
integraram os códigos que, supostamente, pertencem ao seu
gênero. Neste sentido, o estereótipo desempenha um papel
importante de apaziguar a angústia identitária de que, um dia,
venha a abandonar seu status ou ser rejeitado por seu grupo de
filiação, sobretudo quando este aparece como o modelo a ser
imitado (BORRILLO, 2015, p. 100).

As ações extremas, como o extermínio, não são incomuns. Os crimes relacionados
à homofobia exemplificam como a verbalização de um preconceito pode levar – mas não
necessariamente – ao homicídio. Mott e Cerqueira (2001) definem crimes de ódio
homofóbico como aqueles nos quais a homossexualidade da vítima é fator determinante
na forma como o criminoso irá operar o crime; é comum a utilização de meios de tortura
antes e depois do homicídio.
Patenteia-se que os crimes de ódio homofóbico caracterizam-se
pela extrema violência, seja pelo grande número de golpes
desferidos contra a vítima, pela crueldade do ferimento, seja pelo
concurso de diversos modos de tortura e participação de diversos
agressores. Por trás de muitos destes crimes, mais do que a
simples motivação de matar para roubar (latrocínio), ou “queima
de arquivo” (para impedir de ser denunciado pela vítima),
evidencia-se claramente a conotação homofóbica da agressão, o
imenso ódio que o “machão” tem do “viado”, seja porque o
considera “descarado”, “safado”, um traidor da categoria dos
machos, portanto merecedor de violência e morte, seja porque
assumiu práticas sexuais e um estilo de vida que o machão
gostaria de assumir mas que pela homofobia internalizada ,
reprime e desconta na “bicha” toda sua frustração de
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homossexual mal-resolvido (MOTT; CERQUEIRA, 2001, p.
141).

Desta forma, mesmo quando cometido por homossexuais, declarados ou não, os
crimes relacionados à homofobia se relacionam sempre ao heterossexismo, à necessidade
de preservação da normatividade baseada na heterossexualidade. No caso do
impedimento de acesso aos direitos civis por homossexuais, Borrillo (2015) afirma que a
homossexualidade é a única discriminação inscrita formalmente na ordem jurídica já que
o casamento civil entre homossexuais e a adoção por homossexuais, sejam casais ou
solteiros, é impedida exclusivamente devido à orientação sexual.
Nenhuma outra “categoria” da população é excluída da fruição
dos direitos fundamentais em razão de sua filiação a uma raça,
religião, origem étnica, sexo ou qualquer outra designação
arbitrária. Além disso, enquanto o racismo, o antissemitismo, a
misoginia ou a xenofobia são formalmente condenados pelas
instituições, a homofobia continua sendo considerada quase uma
opinião de bom senso (BORRILLO, 2015, p. 40).

3.3 Os discursos da Aids na mídia
Com a notificação dos primeiros casos de Aids, em 1981, nos Estados Unidos, a
mídia iniciou automaticamente a cobertura sobre a nova doença, ainda que nem mesmo a
comunidade científica soubesse exatamente qual era seu agente causador ou as formas de
transmissão. De acordo com Fausto Neto (1999), a função da mídia é estratégica na
construção da inteligibilidade da Aids. Para ele, a doença só é conhecida devido aos
“protocolos discursivos e enunciativos” (FAUSTO NETO, 1999, p. 24) realizados pela
mídia.
No Brasil, em especial, a nova doença começou a ser abordada pela imprensa, que
repercutia as notícias internacionais antes mesmo que os primeiros casos fossem
oficialmente notificados. A primeira notícia publicada no mundo sobre Aids foi do jornal
norte-americano The New York Times, em julho de 1981, com o título “Câncer raro é
encontrado em 41 homossexuais”31. Já no Brasil, a primeira notícia foi publicada pelo
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Rare cancer seen in 41 homossexuals, tradução livre. Disponível em:
<http://www.nytimes.com/1981/07/03/us/rare-cancer-seen-in-41-homosexuals.html>
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Jornal do Brasil, também em julho de 1981, sendo que o primeiro caso só seria notificado
em 1982 (TARDELLI, 2013)32.
Segundo Galvão (2002), nos primeiros anos da década de 1980, como ainda não
existiam publicações da medicina sobre o assunto e o governo relutava em se posicionar
publicamente diante da doença, a mídia pode ser vista como o principal espaço para que
a população pudesse compreender a doença. Para a pesquisadora, isso faz da mídia “atriz
e autora” da Aids (GALVÃO, 2002, p. 100).
É perceptível em nossa sociedade a capacidade da mídia de levantar assuntos para
discussão em diferentes espaços de convivência, no entanto, no caso da Aids, a mídia
realizou mais que um agendamento; pode-se afirmar que a Aids só passou a existir para
o público em geral – obviamente não para as pessoas que viviam com HIV/Aids – a partir
do momento em que se tornou pauta da mídia.

Esse fato aponta para a importância das mídias como um dos
dispositivos instituidores do espaço público, na medida em que,
pela sua ação ritualística e cotidiana, as mídias vão, não só
anunciando a noção de realidade, mas convertendo-se, elas
mesmas, como lugar pelo qual a realidade não só passa por elas,
mas também se faz nelas. (FAUSTO NETO, 1999, p. 16)

A inteligibilidade da Aids é construída por meio de discursos de variados campos
simbólicos que encontram na mídia uma espaço de visibilidade. Por isso, Fausto Neto
(1999) afirma que a Aids representa um fenômeno discursivo que engloba, em uma
articulação macro-política e micro-discursiva, os saberes de cientistas, médicos, políticos,
religiosos, militantes de movimentos sociais e de Pessoas que Vivem com HIV/Aids.
“Sem essa interação, certamente, não teríamos o chamado ‘discurso AIDS’, a saber, um
conjunto de operações discursivas transformadas em representações sociais nas quais a
sociedade vê corporificada a questão da AIDS” (FAUSTO NETO, 1999, p. 144). Desta
forma, aqueles que tinham o lugar de fala nos jornais, isto é, eram escolhidos pelos
repórteres como fontes para as matérias, definiram como a Aids seria vista pela sociedade.

É verdade que os chamados discursos jornalísticos são espécies
de “discurso-objeto”, se considerarmos que necessitam sempre
do relato alheio para construir a atualidade. Nesses termos,
“fazem saber” a AIDS através de competências discursivas –
palavras, vozes e imagens – provenientes de outros campos. Mas,
32

Posteriormente, o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde constatou que o primeiro caso de
Aids no Brasil teria ocorrido em 1980. (GALVÃO, 2002)
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igualmente, “fazem saber” sobre a AIDS através daquilo que lhes
é específico, enquanto dispositivo de produção de sentido,
quando por sua respectiva função inicial organizam,
disponibilizam, “cenificam”, tematizam, hierarquizam os índices
pelos quais as conversações sobre a AIDS ganham o status de
credibilidade e/ou de verdade. As mídias são “leitor de outros
discursos”, mas, ao mesmo tempo, hiperprodutor dessa grande
conversação, quando funcionam no processo de organização e
oferta das condições através das quais devem ser lidos os
discursos e tidos como verdades (FAUSTO NETO, 1999, p. 23).

De acordo com Soares (2001), o advento da Aids propicia analisar como os
diferentes discursos acerca de um mesmo assunto são construídos e combinados na mídia.
Por isso, a autora considera que a Aids não representa apenas um fenômeno social, mas
uma construção discursiva. A Aids pode ser um objeto do estudo para a análise da atuação
jornalística já que é possível demarcar exatamente o início do percurso narrativo da Aids
na imprensa, pois a doença tem sido noticiada antes mesmo que a ciência descobrisse do
que se tratava.
Por meio da imprensa, a Aids levou à sociedade uma série de termos – tais como
sexo, morte, homossexualidade – sobre os quais as pessoas não estavam acostumadas ou
evitavam discutir abertamente. A partir do momento em que a doença toma as páginas
dos jornais torna-se impossível ignorá-la; a Aids e tudo o que a ela se relaciona se tornam
assunto do dia na sala de estar e nas mesas de bar.
De acordo com Thompson (2011), a produção e a circulação de formas simbólicas
estão diretamente vinculadas à mídia. Por meio desta construímos nossa experiência
acerca dos acontecimentos do mundo, especialmente aqueles que se realizam distante
temporal e espacialmente de onde nos encontramos. Por isso, segundo o autor, a mídia
atua também como mediadora entre a vida pública e a vida privada. Tanto as vidas
privadas podem se tornar acontecimentos públicos quando noticiadas na mídia quanto os
acontecimentos públicos podem fazer parte da vida privada quando questões de
relevância social são debatidas na mesa de jantar de uma família, por exemplo.

O papel das instituições da mídia é tão fundamental, e seus
produtos se constituem em traços tão onipresentes da vida
cotidiana, que é difícil, hoje, imaginar o que seria viver num
mundo sem livros e jornais, sem rádio e televisão, e sem os
inúmeros outros meios através dos quais as formas simbólicas
são rotineira e continuamente apresentadas a nós. Dia a dia,
semana a semana, jornais, estações de rádio e televisão nos
apresentam um fluxo contínuo de palavras e imagens,
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informação e ideias, a respeito dos acontecimentos que têm lugar
para além de nosso ambiente social imediato (THOMPSON,
2011, p. 219).

Assim, as mídias realizam o agendamento de temáticas junto à sociedade. É o que
defendem os estudiosos da hipótese do agenda-setting, que consideram que a
compreensão que a sociedade tem sobre a realidade em que está inserida advém, em
grande parte, dos meios de comunicação de massa, ainda que essa compreensão seja
influenciada pelos contextos nos quais o emissor está inserido. “Neste quadro, por
conseguinte, a formação da agenda do público vem a ser o resultado de algo muito mais
complexo do que a <<mera>> estruturação de uma ordem do dia de temas e problemas
por parte do mass media” (WOLF, 2001, p. 153).
De acordo com Martino (2014), a hipótese do agenda-setting foi desenvolvida nos
Estados Unidos, na década de 1960, por Maxwell McCombs e Donald Shaw, com o
objetivo de compreender a capacidade dos meios de comunicação de determinar assuntos
para discussão na sociedade, ou seja, os efeitos a longo prazo provocados pela mídia. De
acordo com o autor, ainda que não sejam mais importantes que os assuntos da vida
privada de cada um, os assuntos agendados pela mídia costumam fazer parte da
preocupação de todos.
Os temas que farão parte deste agendamento são selecionados, organizados e
divulgados por profissionais da imprensa – jornalistas, editores ou outros – que atuam
como gatekeepers da informação, em tradução literal, os guardiões do portão. Baseados
em critérios de valores-notícia e noticiabilidade, que refletiria a capacidade que um fato
tem de se tornar notícia, os profissionais da área constantemente têm que tomar decisões
dentro das redações jornalísticas sobre o que deve ser publicado, quem deve ser ouvido,
que espaço deve ser dado, dentre outros aspectos. “Em outras palavras, como a mídia
conta uma história. A maneira como uma história é relatada lhe dá um determinado
sentido, e fornece ao leitor/telespectador algumas direções de como a mensagem deve ser
entendida” (MARTINO, 2014, p. 37). Segundo Martino (2014), nem sempre essas
decisões significam uma tentativa de manipulação ou dominação do público, na maior
parte é apenas parte do processo de produção de notícias.
A mídia não somente levantou a Aids como temática de discussão da sociedade
como ofereceu conteúdo para que a sociedade discutisse o assunto. Como já citado, as
fontes procuradas para as reportagens são essenciais na produção deste conteúdo, no
entanto, a escolha das palavras a serem utilizadas e os demais recursos gráficos ou

73

audiovisuais também influenciam na forma como esse conteúdo é construído e
posteriormente interpretado pelo público.
Fausto Neto (1999), em pesquisa realizada com quatro jornais entre 1983 e 199533,
encontrou diversas manchetes que se referiam à Aids como câncer gay, mal dos
homossexuais ou peste rosa. A criação de metáforas acerca da Aids – que não
necessariamente foi feita pela imprensa, mas amplamente difundida por esta – além de
vincular a doença diretamente à homossexualidade, se ancorou em doenças que já eram
conhecidas pela população, como a peste negra e o câncer.
Sontag (1989) afirma que o fato de ser uma doença até então desconhecida,
resistente a tratamentos, que debilitava e matava rapidamente seus doentes, fez com que
a Aids se tornasse um campo propício para a criação de metáforas. No entanto, a autora
explica que apenas o fato de ser altamente letal não faz com que a Aids seja metaforizada;
o sofrimento e a deterioração da pessoa contaminada são ainda mais atormentadores. “As
doenças que mais causam terror são as consideradas não apenas letais, mas também
desumanizadoras – no sentido literal do termo” (SONTAG, 1989, p. 108).
As metáforas mais utilizadas para se referir à Aids, câncer rosa e peste gay,
proporcionam análises importantes para compreender a representação social das pessoas
que vivem com HIV/Aids. Em primeiro lugar, o câncer normalmente é associado a uma
responsabilização do paciente, que é julgado socialmente por não ter se cuidado o
suficiente. Embora o câncer não cause tanto temor quanto antes – segundo Sontag (1989),
em muito devido ao surgimento da Aids –, a metáfora continua poderosa em nossa
sociedade, por isso frequentemente nos referimos à corrupção como o câncer da política
ou em outras comparações similares.

Ao contrário do câncer, entendido como uma doença provocada
pelos hábitos do indivíduo (e que revela algo a respeito dele), a
AIDS é concebida de maneira pré-moderna como uma doença
provocada pelo indivíduo enquanto tal e enquanto membro de
algum “grupo de risco” – essa categoria burocrática,
aparentemente neutra, que também ressuscita a ideia arcaica de
uma comunidade poluída para a qual a doença representa uma
condenação (SONTAG, 1989, p. 114).

33

Antônio Fausto Neto pesquisou como a Aids foi abordada pelos jornais O Globo, Folha de S. Paulo,
Correio Braziliense e A Tarde em reportagens publicadas entre 1983 e 1995. Um total de 6.710 matérias,
sendo 3.454 de origem nacional e 3.256 internacional.
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Em segundo lugar, a Aids trouxe de volta toda a simbologia que envolve a Peste
Negra. Se na Idade Média, os homossexuais foram culpados pela disseminação da Peste
Negra (NARPHY, 2004), agora os homossexuais eram culpados pela peste rosa, ou seja,
a Aids. Em relação à Peste Negra, na Idade Média, Narphy (2004) afirma:
Na maioria dos lugares, por conseguinte, as pessoas precisavam
de identificar as causas da Peste Negra no seio da própria
comunidade. Com a ajuda dos pregadores e dos moralistas era
fácil perceber que a ira de Deus fora provocada pela imoralidade
sexual. Dois grupos passaram a estar na linha de fogo
(literalmente, correndo o risco de ir parar à fogueira): os
sodomitas e as prostitutas (NARPHY, 2004, p. 99).

De acordo com Sontag (1989), a metáfora da peste reproduz a visão mais
pessimista sobre a Aids tanto por sua capacidade de disseminação quanto por ser
condenável pela sociedade. “Tal é o poder, a eficácia extraordinária da metáfora da peste:
ela permite que uma doença seja encarada ao mesmo tempo como um castigo merecido
por um grupo de “outros” vulneráveis e como uma doença que potencialmente ameaça a
todos” (SONTAG, 1989, p. 127).
A autora argumenta que é impossível pensar sem metáforas, pois são estratégias
linguísticas que nos auxiliam a interpretar o mundo. Logo, pensar significa
necessariamente interpretar. Nenhuma das duas constatações, no entanto, impede que
sejam extintas algumas metáforas e interpretações, especialmente aquelas que são
prejudiciais a determinados grupos. “Mas para afastar as metáforas, não basta abster-se
delas. É necessário desmascará-las, criticá-las, atacá-las, desgastá-las” (SONTAG, 1989,
p. 150).
Como aponta Spink et al. (2001), mesmo que seja possível notar uma evolução na
forma como a mídia tem retratado a Aids desde a década de 1980, o fato de ser
considerada uma ameaça global faz da doença um potente desencadeador de
discriminação. A mídia, por sua vez, além de divulgar as informações referentes ao vírus
HIV, também atuou e ainda atua como instrumento tanto de mudança quanto de
fortalecimento das ordens morais. A autora afirma que existem mecanismos de contenção
morais que operam sobre a Aids, tanto por parte do governo quanto por parte de outras
instituições, que visam orientar os jornalistas sobre os termos mais adequados para se
abordar a temática. O termo aidético, por exemplo, utilizado inicialmente para se referir
às pessoas com HIV/Aids e que hoje é considerado ofensivo, foi substituído por portador
do vírus HIV e posteriormente por soropositivo ou Pessoa Vivendo com HIV/Aids.
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Para Fausto Neto (1999b), embora a mídia tenha autonomia para construir sua
própria narrativa sobre a Aids, as fontes selecionadas não servem apenas para elucidar
dados epidemiológicos ou divulgar políticas públicas. A escolha das fontes, o espaço dado
a essas fontes e a utilização frequente das mesmas fontes acaba valorizando determinados
discursos em detrimento de outros e construindo narrativas homogêneas entre si.

As instituições (médico-hospitalar-farmaco-política, etc.) não se
constituem apenas em fontes de informações, mas também em
modelos interpretativos que, com frequência, são acolhidos
acriticamente, pela esfera do jornalismo, eclipsando, daí, o poder
interpretativo e investigativo deste, reduzindo-se a uma atividade
declaratória (FAUSTO NETO, 1999b, p. 10)

Um estudo realizado por Spink et al. (2001) analisou reportagens de quatro
agências de notícias nacionais – Folha de São Paulo, O Estado de S. Paulo, Jornal do
Brasil e o Globo – e entrevistou jornalistas deste veículos para compreender como se dá
a construção da Aids enquanto notícia. Uma das conclusões da pesquisa é que a Aids tem
a capacidade de circular pelas diversas editorias de um veículo, a depender do enfoque
dado – científico, comportamental, governamental etc. – e das fontes escolhidas para a
reportagem. “Mediante enquadramentos e hierarquias editoriais, a AIDS é um
acontecimento que se esparrama nos mais diferentes espaços editoriais – da primeira
página ao registro obituário” (FAUSTO NETO, 1999b, p. 7)
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4. AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E A MÍDIA IMPRESSA: UMA
PERSPECTIVA DE ANÁLISE

A Aids, de fato, fornece elementos importantes para a análise da produção e
reprodução de discursos pela mídia assim como as consequências destes discursos na vida
em sociedade, mais especificamente na vida daqueles que vivem com HIV/Aids e são
impactos diretamente pelo preconceito e discriminação. Quais foram os discursos
produzidos acerca da Aids? Quem produziu esses discursos? Quais as consequências
desses discursos? Responder essas questões pode auxiliar a compreender o cenário atual
da Aids, mais de 30 anos após o descobrimento da doença, porém ainda sem a descoberta
da cura e com altos índices de contaminação, mas principalmente pode auxiliar a
compreender a constituição da representação social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids
na mídia impressa.
Criada por Serge Moscovici, a Teoria das Representações Sociais é oriunda da
Psicologia Social e nasce como forma de questionamento às teorias que não se preocupam
com os impactos do que os indivíduos pensam na constituição da sociedade assim como
os impactos do contexto social na construção do pensamento dos indivíduos (VALA,
2006, p. 457). O autor faz uma releitura do conceito de representações coletivas, de
Durkheim, considerando que, ao contrário do que defende a sociologia, as representações
não são apenas dados de um estudo, mas sim objetos de estudo.
Rejeitando abertamente as âncoras do behaviorismo, do
individualismo e do empiricismo ele retorna a Durkheim e
propõe o conceito e fenômeno das representações sociais como
pilar de uma nova psicologia social atenta à linguagem e a ação
comunicativa, voltada para os processos de produção de sentido
e
as
batalhas
simbólicas
das
esferas
públicas
(JOVCHELOVITCH, 2011, p. 2).

O primeiro estudo sobre representações sociais foi publicado em 1961, quando
Moscovici analisou artigos de jornais e revistas não especializados parisienses, além de
aplicar questionários com a população, sobre a teoria psicanalítica, uma novidade à época.
O trabalho de Moscovici analisava a apropriação desta teoria por diferentes grupos
sociais. Nascia, então, o conceito de representações sociais, que seriam conceitos e ideias
acerca de algo ou alguém formado nas interações sociais. “Elas são equivalentes, em
nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crença nas sociedades tradicionais; elas podem
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até mesmo serem vistas como uma versão contemporânea do senso comum”
(MOSCOVICI, 1985, p. 1).
As representações sociais são formadas a partir de dois processos, o de ancoragem
e o de objetivação. O primeiro é a busca por categorias e imagens já presentes em nossa
memória que servirão como âncoras para tornar aquela novidade, ou seja, o não-familiar,
em algo familiarizado, que possamos compreender. O segundo processo, o de
objetificação, consiste em tornar o que está em nosso imaginário em algo concreto,
visível. “Ao comparar Deus com um pai, nós já conseguimos fazer o invisível preencher
a mente com uma pessoa visível e também provocar os sentimentos correspondentes”
(MOSCOVICI, 1985, p. 11)
De acordo com Vala (2006), citando o estudo de Abric, as representações são
formadas por dois sistemas de significados, o núcleo central e o sistema periférico. O
núcleo central é responsável pela organização da representação; é rígido e estável,
portanto não é alterado de acordo com o meio social. Já os sistemas periféricos são
flexíveis e se adaptam ao meio social e servem para proteger o núcleo central da
representação social. Assim, os sistemas periféricos evitam que o núcleo central de uma
representação seja alterado com o objetivo de agradar os interlocutores, por exemplo.
Reconhece-se, geralmente, que as representações sociais, como
sistemas de interpretação, que regem nossa relação com o mundo
e com os outros, orientando e organizando as condutas e as
comunicações sociais. Igualmente intervêm em processos tão
variados quanto a difusão e a assimilação dos conhecimentos, no
desenvolvimento individual e coletivo, na definição das
identidades pessoais e sociais, na expressão dos grupos e nas
transformações sociais. (JODELET, 1993, p. 5)

Pela força da tradição, do peso do passado sob o presente, as representações
sociais são transmitidas e impostas. Para Moscovici (2003), as representações são criadas
coletivamente e acabam adquirindo vida própria; algumas morrem e dão lugar a novas
representações e outras permanecem através de gerações. O autor não defende, entretanto,
que os indivíduos são receptores passivos, apenas reprodutores de discurso. Pelo
contrário, os indivíduos são capazes de pensar e se comunicar suas próprias ideias, mas
ao mesmo tempo dão continuidade a representações sociais formuladas há muitos anos
ou recentemente.
De acordo com Jovchelovitch (2011), o estudo de Moscovici sobre as
representações da psicanálise apontaram que a interação entre diferentes atores sociais
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formam diferentes campos sócio-cognitivos, onde os pontos de vista tanto podem
coexistir quanto podem divergir entre si. A autora afirma que este estudo foi capaz de
demonstrar a variabilidade do senso comum e como ele se comporta – se ele se adequa
ou se transforma – diante da interação social. Por isso, o Moscovici defende a existência
de uma polifasia cognitiva já que nossa cognição é formada por diferentes saberes que
coexistem em um mesmo campo representacional. “Nossas formas de saber são sábias
em relação às questões pragmáticas da vida cotidiana, possibilitando a indivíduos e
comunidades humanas responder a experiência vivida a cada dia” (JOVCHELOVITCH,
2011, p. 11).

Vivemos, simultaneamente, em dois universos: o consensual e o reificado. No
consensual, os indivíduos são livres para opinar sobre diversos assuntos, podendo se
comportar como “amadores ou observadores curiosos” (MOSCOVICI, 1985)
normalmente em ambientes como clubes, cafés e outros pontos de encontro onde é
desenvolvida a arte da conversação. “Esta é a arte que conserva estas instituições vivas e
previne as relações sociais que vieram a existir, de se desfazerem, o que caso contrário
ocorreria” (MOSCOVICI, 1985, p. 4)
Já no universo reificado não existe espaço para “observadores curiosos”, a
participação na conversação é qualificada pelo papel que se ocupa, por exemplo, de
professor ou de aluno, ou mesmo a ausência de um papel relevante naquele determinado
contexto. De acordo com Moscovici (1985), o conhecimento científico corresponderia ao
universo reificado e as representações sociais aos universos consensuais. Enquanto a
ciência constrói um campo de conhecimento que não responde aos nossos desejos, ao
senso comum, as representações sociais atendem nossos interesses imediatos, tornando o
mundo mais acessível. Jovchelovitch (2011) afirma que a polifasia cognitiva na qual
vivemos, formada por diferentes saberes, propicia a combinação de cognição e emoção,
pensamento abstrato e ação, ciência e senso comum.

Nós sabemos que a forma como as comunidades humanas
constroem representações e práticas sobre uma variedade de
questões dá forma à maneira como estas questões são vividas e
experienciadas por sujeitos sociais. Toda representação social
possui uma dimensão que dá concretude ao social ao mesmo
tempo que institui a matriz social, cultural e histórica do sujeito
psicológico. Isso significa reconhecer que as representações
sociais não são inocentes; elas também atravessam espaços de
poder que necessitam questionamento e ação social. Creio que
uma das mais importantes contribuições da psicologia social das
representações vinculada ao cotidiano é precisamente o de
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ressaltar a necessidade da intervenção e da transformação, tanto
dos cotidianos como dos saberes que lhes sustentam
(JOVCHELOVITCH, 2011, p. 18)

Segundo Moscovici (2003), desde o princípio a Teoria das Representações Sociais
defendeu a importância do estudo da relação entre linguagem e representações sociais,
entre cognição e comunicação, entre operações mentais e operações linguísticas. Daí o
fato de a primeira pesquisa realizada sobre o assunto ter como objeto de análise a mídia
impressa. Para o autor, assim como para Jodelet (1993), não há representações sociais
sem linguagem. “Elas [representações sociais] circulam nos discursos, são carregadas
pelas palavras, veiculadas nas mensagens e imagens mediáticas, cristalizadas nas
condutas e agenciamentos materiais ou espaciais” (JODELET, 1993, p. 1).
De acordo com Braga e Campos (2016), a relação entre representações sociais e
mídia é indissociável, pois é muitas vezes por meio dos veículos de comunicação que a
sociedade toma conhecimento sobre o mundo ao seu redor. Os autores afirmam que os
estudos de Moscovici demonstram que no caso específico do conhecimento científico, a
mídia atua como mediadora entre o universo reificado, que seria a ciência, e o universo
consensual.
Neste sentido, os estudos de Moscovici atribuem poder à
comunicação midiática e a coloca como portadora e formadora
de representações e, como tal, interfere diretamente na conduta
dos indivíduos, conforme a dinâmica das interações realizadas
entre sujeito e objeto, articuladas no âmbito do meio
comunicacional. O conhecimento das representações sociais
veiculadas pela mídia assume um lugar de importância, tendo em
vista que possibilita ter acesso a um conjunto de sentidos e
significados que servem de referência para os indivíduos e
grupos no seu processo de apreensão da realidade e nas suas
práticas sociais (BRAGA; CAMPOS, 2016, p. 86-87).

Para o estudo da Aids, uma doença desde o princípio tomada por metáforas,
discursos e preconceitos, a Teoria das Representações Sociais se mostra de significativa
importância. Diversos estudos já foram realizados para o estudo da representação social
da doença e de seus doentes em diferentes grupos. A doença é, inclusive, citada por
Moscovici (2003) como exemplo da circulação das representações sociais por meio do
discurso. Segundo o autor, no que diz respeito à Aids ocorreu a união de discursos de
medo e discursos racistas – já que teorias não-oficiais defendiam que o vírus HIV teria
sido criado em laboratório para eliminar minorias enquanto outras defendiam que seria
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um castigo divino contra a população africana. “Tais coisas, que nos parecem estranhas
e perturbadoras, têm também algo a nos ensinar sobre a maneira como as pessoas pensam
e o que as pessoas pensam” (MOSCOVICI, 2003, p. 168).
Oliveira e Costa (2007) realizaram um estudo que analisou as representações
sociais das Pessoas Vivendo com HIV/Aids entre enfermeiros de um hospital
universitário da cidade do Rio de Janeiro. No estudo, os autores consideraram o conceito
de zona muda das representações sociais proposto por Jean-Claude Abric, um fenômeno
que ocorre normalmente em relação a temas polêmicos, que contestam as normas do que
é popularmente conhecido como politicamente correto.
A ideia de zona muda das representações sociais consiste na constatação de que
quando questionados sobre o que pensam em relação a algo ou alguém – um objeto
normalmente inserido em alguma temática polêmica – estes sujeitos normalmente
escondem suas reais percepções a fim de não serem mal vistos por seus pares ou pela
sociedade em geral. Trata-se de um mecanismo totalmente consciente, de proteção de si
mesmo e de seu ponto de vista.
Logo, a ocorrência de uma zona muda no momento de investigação de uma
representação social pode ser decisiva para o sucesso do resultado final da pesquisa,
especialmente se a tentativa de se preservar do julgamento alheio ocorrer em relação ao
núcleo central da representação, o aspecto de maior importância na constituição da
representação social.
Tendo em vista, portanto, o HIV/AIDS, pensa-se que existe uma
grande probabilidade da existência de uma zona muda nas
representações sociais coletadas junto aos diferentes grupos
sociais, haja vista constituir um objeto sensível, dada a relação
ensejada entre os campos da doença e do comportamento sexual,
bem como o estigma e a discriminação em relação às pessoas que
vivem com a doença (OLIVEIRA; COSTA, 2007, p. 76).

Em seu estudo com enfermeiros de um hospital, Oliveira e Costa (2007) fizeram
uso da Técnica de Evocações Livres, que consiste em solicitar aos participantes da
pesquisa que citem as cinco primeiras palavras ou expressões que lhes vierem à mente
quando pensam no termo indutor, no caso da pesquisa, o termo portador do HIV/AIDS.
Em seguida, eles deveriam hierarquizar as palavras ou expressões de acordo com sua
importância. Como forma de tentar superar a zona muda das representações sociais dos
soropositivos, que já era esperada, os autores aplicaram também a técnica de substituição,
também proposta por Abric, que consiste no mesmo princípio da Técnica de Evocações
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Livres, porém propondo que o participante se coloque no lugar de outra pessoa; ou seja,
ao invés de listar o que ele mesmo pensa em relação ao portador do HIV/AIDS ele deveria
listar e hierarquizar o que ele imagina que as outras pessoas pensam em relação ao
portador do HIV/AIDS.
A pesquisa de Oliveira e Costa (2007) demonstrou que quando respondendo a
partir de sua própria perspectiva, os termos mais citados pelos participantes – termos que
constituem o núcleo central da representação social – quando utilizada a Técnica de
Evocações Livres foram cuidado-proteção-profissional, educação em saúde e
tratamento. Já na técnica de substituição, os termos mais citados foram
homossexualidade, medo e preconceito.

Elaboradas com o que "se tem à mão", essas representações
inscrevem-se nos quadros de pensamento pré-existentes,
engajam uma moral social, faça-se ou não a amálgama entre o
perigo físico e o moral. À liberdade do “sexo-seguro” opõe-se às
“virtudes” da tradição que aí encontra um novo cavalo de batalha,
sustentado pela autoridade religiosa. Valores e modelos sociais
carregam a palavra AIDS de conteúdos diferentes, a doença e
suas vítimas. Ressurgem as representações biológicas
correspondentes aos saberes estocados na memória social, em
razão de sua valência simbólica frequentemente orquestrada para
fins políticos e sociais. (JODELET, 1993, p. 3)

De forma geral, considerando-se o núcleo central e os sistemas periféricos, o
estudo de Oliveira e Costa (2007) demonstrou que houve uma disparidade considerável
em relação à citação de algumas palavras e expressões durante a evocação livre e durante
a substituição. As palavras homossexualidade, contaminação, promiscuidade,
afastamento e isolamento foram evocadas, respectivamente, 4, 4, 4, 2 e 2 vezes na
evocação livre e, respectivamente, 30, 25, 27, 24 e 17 vezes na substituição. Constata-se,
portanto, que o preconceito contra as Pessoas Vivendo com HIV/Aids assim como aos
homossexuais existe mesmo entre profissionais da saúde, com acesso à informação, e é
velado.
Os elementos com caráter negativo ou contranormativo na
representação em questão foram aqueles que denotaram
associação das pessoas com HIV/AIDS: à homossexualidade; ao
sentimento de medo; à atitude de preconceito; à possibilidade de
contaminação e contágio pela pessoa infectada, à prática sexual,
de um modo mais destacado; e à promiscuidade, à atitude de
afastamento e rejeição; à morte; e ao fato de serem usuários de
drogas, com a geração de sentimentos de piedade (OLIVEIRA;
COSTA, 2007, p. 88-89).

82

Nascimento (2010), em estudo comparativo entre a tuberculose e a Aids, doenças
que provocaram profundos impactos na humanidade no início e no final do século XX,
respectivamente, constatou que as representações sociais acerca destas doenças, embora
fossem em diferentes em outros aspectos, se assemelhavam no fato de que ambas eram
consideradas pela ciência como transmissíveis e incuráveis.

A transmissibilidade e a incurabilidade, ao mesmo tempo em que
demarcam os limites do conhecimento médico-científico,
contribuem para a criação de uma experiência coletiva da doença
marcada pela estigmatização do doente, pois este, como portador
do agente infeccioso, passa a corporificar o próprio mal e
consequentemente a morte (NASCIMENTO, 2010, p. 15).

A Teoria das Representações Sociais tem se constituído em um suporte teórico
importante para analisar fenômenos complexos vividos e vivenciados no espaço social.
“O estudo das representações sociais é mais do que a listagem de sentidos verbalizados
sobre objetos, e sim uma tentativa de abarcar o enquadre do jogo representacional e sua
complexidade em esferas públicas” (JOVCHELOVITCH, 2011, p. 13). Quando
identificadas, as representações sociais permitem compreender a dinâmica social e suas
interfaces, suas relações e seus engendramentos. Desta forma, identificar a representação
social dos discursos veiculados na mídia sobre as pessoas vivendo com HIV/Aids nos
permite compreender o quanto a mídia tem colaborado de modo positivo e ou negativo
com o processo de preconceito em relação a este grupo.

4.2 Corpus da pesquisa
O presente estudo analisou reportagens publicadas pelo jornal O Estado de S.
Paulo nos anos de 1985 e de 2015 com o objetivo de compreender como a representação
social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids foram construídas e se estas mantiveram ou
se transformaram ao longo de 30 anos. Inicialmente, foram coletados todos os textos
resultantes da busca pela palavra-chave Aids tanto em 1985 quanto em 2015. As
ocorrências incluem notas, notícias, reportagens, artigos de opinião, cartas de leitores,
editoriais, colunas e grades de programação de emissoras de televisão. Segundo Spink et
al. (2001), a pesquisa em jornais requer disposição para leitura do que é publicado pelo
veículo dia após dia, no período determinado pela pesquisa, a fim de compreender o
discurso maior que liga os textos que posteriormente serão analisados. “Às vezes é
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possível identificar uma coluna regular ou uma parte do jornal que seja mais pertinente
ao tópico em estudo, mas mesmo assim é necessário ampliar o olhar para ver o texto mais
amplo dentro do qual o texto específico está sendo produzido” (SPINK et al., 2001, p.
141).
A coleta e leitura de todos os textos publicados nos dois anos selecionados para
esta pesquisa, 1985 e 2015, permitiram não somente compreender o discurso produzido
pelo O Estado de S. Paulo acerca da Aids nestes anos, mas também identificar as
categorias adequadas para a seleção dos textos para a análise detalhada. Desta forma,
após a leitura dos 220 textos do ano de 1985 e 91 do ano de 2015 resultantes da busca
pela palavra-chave Aids, definiu-se como categoria para a seleção dos textos a serem
analisados as reportagens de capa do jornal que tinham a Aids como temática principal,
independente do mês em que haviam sido publicadas. O corpus desta pesquisa é
composto, portanto, por oito reportagens do Estado de S. Paulo, sendo quatro do ano de
1985 e quatro do ano de 2015.

4.3 Método de coleta
As reportagens analisadas foram coletadas por meio do acervo do jornal O Estado
de S. Paulo, que foi totalmente digitalizado e disponibilizado aos assinantes por meio do
site http://acervo.estadao.com.br. Os textos foram coletados de acordo com o resultado
da busca pela palavra-chave Aids.
A opção por uma pesquisa que contemplasse o jornal impresso é explicada devido
à importância dos mesmos nos processos de comunicação e à sua credibilidade junto ao
público e aos demais veículos. Os jornais impressos frequentemente servem de suporte
para outros meios, como os programas de rádio ou de TV, que se pautam pelas manchetes
dos jornais impressos. Desta forma, o jornal impresso não alcança somente seus leitores
diretos, mas um público ainda maior tanto por meio de outros veículos quanto por meio
do agendamento das pautas que serão discutidas na sociedade.
O jornal impresso caracteriza-se pela oferta de dados e
julgamentos que ajudam o consumidor da cultura de massa a
tomar decisões cotidianas. Isso significa selecionar informações
ou formar opinião sobre os protagonistas dos espetáculos sociais.
O jornal impresso não é um veículo restrito ao público leitor de
jornais, mas devemos lembrar que esses meios funcionam como
mediadores entre as elites e as camadas mais populares da
sociedade, principalmente através dos líderes de opinião, que
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influenciam os grupos minoritários onde estão integrados
(TUZZO, 2011, 2013 apud TUZZO, 2016, p. 65).

Os jornais impressos permanecem como uma fonte de referência junto aos
leitores. Em tempos de internet e mídias digitais, os jornais impressos têm mantido sua
credibilidade e importância, mesmo no formato digital. Empresas jornalísticas
tradicionais como O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, O Globo, dentre outros,
migraram seus conteúdos para internet e permanecem como referência neste novo
contexto. “O jornal, dentro da complexa teia que interliga os meios de comunicação de
massa é fonte de informação para a sociedade e para a própria mídia” (TUZZO, 2016, p.
66).
Criado em 1875, inicialmente com o nome A Província de São Paulo34, o jornal
O Estado de S. Paulo foi escolhido para esta pesquisa devido à sua importância em âmbito
nacional – tanto por se tratar de um jornal com grande alcance de tiragem quanto porque
seus textos são reproduzidos em jornais de todo o país, inclusive no Estado de Goiás – e
também devido à facilidade de acesso ao seu acervo. Desta forma, a leitura das páginas
do Estado de S. Paulo possibilita compreender não somente a evolução da Aids enquanto
notícia, mas também o contexto político, social e econômico transcorrido nesta trajetória.
A abertura política após o regime militar, as dificuldades econômicas enfrentadas na
década de 1980 e os costumes da época transparecem nas páginas do jornal assim como
a preocupação crescente em relação à Aids. Embora não sejam objeto deste estudo, as
cartas dos leitores, por exemplo, demonstram a visão da população – ou de parte dela –
em relação à doença; da mesma forma, as grades de programação de diferentes emissoras
de televisão, publicadas no jornal, demonstram que a Aids era pauta de discussão em
programas especiais ou em programas de entrevistas.
Os grandes jornais diários tendem a guardar suas edições
durante anos, o que permite aos pesquisadores voltarem a
eles de forma mais ordenada, buscando compreender nas
entrelinhas dos movimentos políticos, econômicos e sociais
as sutis, e às vezes não tão sutis, alterações nas práticas
discursivas. Tempo, aqui, não precisa ser medido em anos
ou partes de um século; às vezes, seguir o cronômetro
interno das ações (seus horizontes próprios) pode ser uma
fonte de questões e reflexões (SPINK, 2004, p. 139).

34

O jornal passou a se chamar O Estado de S. Paulo a partir de 1890, com a proclamação da República.
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Segundo Spink (2004), os jornais diários também possibilitam compreender as
mudanças na produção de sentidos e as variações no uso de palavras e expressões, assim
como os dicionários. Em relação à Aids, por exemplo, percebe-se que o uso da palavra
aidético foi abandonado ao longo dos anos – devido ao trabalho de conscientização de
militantes ligados à questão – assim como a expressão grupo de risco, pois compreendeuse que o sentido atribuído a ambas contribuía para o preconceito e discriminação. As
escolhas lexicais e os sentidos de palavras e expressões, enquanto partes constituintes da
construção discursiva da Aids, serão analisados de acordo com a Análise de Discurso
Crítica, uma teoria que pensa no discurso enquanto prática social.

4.4 Procedimentos
Os textos coletados e selecionados foram analisados a partir da perspectiva da
Análise de Discurso Crítica (ADC), corrente que tem sua origem na Linguística Crítica,
uma abordagem de estudos da linguagem desenvolvida por estudiosos da Grã-Bretanha,
na década de 1970 (MAGALHÃES, 2005). A Linguística Crítica introduziu o estudo da
linguagem como prática social e se contrapunha a outras correntes teóricas vigentes, por
exemplo, a sociolinguística, que se preocupava somente com a influência da sociedade
na linguagem e não com o caminho inverso. A partir destes estudos, já no final da década
de 1970, os autores Fowler, Kress, Hodge e Trew lançaram o livro Language and Control
(em português, Linguagem e Controle), que relacionava a linguagem, mais
especificamente o estudo do texto, com o poder e a ideologia. Entretanto, como afirma
Castro (2011), como a Linguística Crítica apresentava limitações, era preciso ir além dos
aspectos gramaticais ou lexicais, por isso surgem então duas dissidências, a Semiótica
Social e a Análise de Discurso Crítica.
A ADC se diferencia da Linguística Crítica especialmente porque busca estudar a
linguagem considerando seu contexto sociohistórico. De acordo com Magalhães (2005),
ao contrário da Linguística Crítica, a ADC desenvolveu uma teoria e um método que não
dariam conta apenas da análise de pequenas amostragens de textos, mas da linguagem
enquanto prática social. Entretanto, autores parecem concordar que é inegável a
importância da Linguística Crítica para o desenvolvimento da ADC.
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A expressão Análise de Discurso Crítica foi utilizada pela primeira vez por
Norman Fairclough em um artigo publicado em 1985, ou seja, cerca de 15 anos após o
lançamento do livro Language and Control, expoente da Linguística Crítica. Pesquisador
e professor da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, Fairclough é uma referência
na ADC, com diversos livros publicados sobre o assunto. Com influências de Bakhtin,
Halliday, Bourdieu e Foucault – embora não poupe críticas aos autores –, Fairclough
desenvolveu uma teoria e um método com forte preocupação na mudança social, na
ideologia, hegemonia e manipulação. Além destas influências, Van Dijk (2015) afirma
que a ADC também teve influência da Teoria Crítica, desenvolvida pelos estudiosos da
Escola de Frankfurt nos anos 1950, tais como Theodor Adorno e Max Horkheimer.
Van Dijk, um reconhecido estudioso da área, com trabalhos importantes sobre a
reprodução discursiva do abuso de poder e da desigualdade social, especialmente em
relação ao racismo, no entanto, não concorda com o nome Análise de Discurso Crítica.
Ele defende o uso da expressão Estudos Críticos do Discurso (ECD), pois não acredita
que exista um método para a análise do discurso. “Os ECD usam qualquer método que
seja relevante para os objetivos dos seus projetos de pesquisa e tais métodos são, em
grande parte, aqueles utilizados em estudos de discurso em geral” (VAN DIJK, 2015, p.
10). Por isso, quando nos referirmos a ADC ou ECD estamos essencialmente tratando
sobre a mesma teoria, mas sob diferentes perspectivas.
Segundo o autor, a escolha de um método de pesquisa para os ECD deve ter como
base o estudo crítico do papel do discurso em diferentes fenômenos sociais, visando
contribuir para a apoderação social dos grupos dominados. Desta forma, podem ser
realizados estudos com base na análise gramatical, na análise pragmática dos atos de fala
e dos atos comunicativos, análise retórica, análise semiótica de sons e imagens, dentre
outras.
Em outras palavras, interessa-nos investigar, por exemplo, de que
modo uma entonação específica, um pronome, uma manchete
jornalística, um tópico, um item lexical, uma metáfora, uma cor
ou um ângulo de câmera, entre uma gama de outras propriedades
semióticas do discurso, se relacionam a algo tão abstrato e geral
como as relações de poder na sociedade. Isto é, de alguma forma
precisamos relacionar propriedades típicas do micronível da
escrita, da fala, da interação e das práticas semióticas a aspectos
típicos do macronível da sociedade como grupos, organizações
ou outras coletividades e suas relações de dominação (VAN
DIJK, 2015, p. 9-10).
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Van Dijk (2015) defende que os ECD devem se atentar a três dimensões, o
discurso, a cognição e a sociedade, sendo impossível compreender uma das dimensões
isolada das demais. Ele critica a tendência da pesquisa crítica de ligar diretamente a
sociedade ao discurso já que não haveria a possibilidade ocorrer uma influência direta da
estrutura social na linguagem. “Antes, estruturas sociais são observadas, experimentadas,
interpretadas e representadas por membros sociais, por exemplo, como parte de sua
interação ou comunicação cotidiana” (VAN DIJK, 2015, p. 26). Ele ainda aponta outras
duas dimensões importantes para os ECD, a história e a cultura, embora acredite também
que estas façam parte da sociedade enquanto dimensão.
Para o autor, existem duas questões básicas para a análise ou estudo crítico do
discurso: Como os grupos poderosos controlam o discurso público? Como esse discurso
controla a mente e a ação dos grupos menos poderosos e quais são as consequências
sociais desse controle? Ele levanta também alguns requisitos para que a investigação
crítica do discurso atinja seus objetivos, tais como a necessidade da multidisciplinaridade.
Outro aspecto importante é que a ADC ou ECD não deve apenas descrever as estruturas
do discurso, mas explicar a relação dessas estruturas com a estrutura social.
Os pesquisadores da ADC ou dos ECD, os analistas críticos do discurso, se
posicionam diante dos fenômenos sociais, com forte preocupação sobre o aspecto social
da pesquisa e consciência sobre seu papel na sociedade, preferencialmente do lado dos
grupos dominados. Por isso, segundo Van Dijk (2015), a maioria destes analistas utiliza
conceitos como poder, ideologia, hegemonia, interesses, estrutura social, ordem social,
discriminação, classe, entre outros. “A ADC oferece uma valiosa contribuição de
linguistas para o debate de questões ligadas ao racismo, à discriminação baseada no sexo,
ao controle e à manipulação institucional, à violência, à identidade nacional, à autoidentidade e à identidade de gênero, à exclusão social” (MAGALHÃES, 2005, p. 3).
Para Fairclough (2001), a prática discursiva contribui para constituir as relações
sociais, para a construção das identidades sociais e de sistemas de conhecimento e de
crença, mas também contribui para transformar a sociedade. É isso o que ele demonstra
na Teoria Social do Discurso, frequentemente considerada um sinônimo de ADC, embora
não seja. Segundo o autor, existem três funções da linguagem, a identitária, que se refere
ao modo como as identidades sociais são estabelecidas no discurso; a relacional, que se
refere a como as relações sociais são representadas no discurso; e a ideacional, que se
refere ao modo como o discurso significam o mundo. “Em suma, Fairclough considera
que as ordens sociais e as suas práticas, cujas orientações são variavelmente econômicas,
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políticas, pedagógicas podem ser avaliadas pelo exame de seus aspectos discursivos”
(COSTA, 2008, p. 22).
Para desenvolver a Teoria Social do Discurso, Fairclough toma emprestado de
Michel Foucault, filósofo francês renomado no campo da análise de discurso, conceitos
como discurso e ordem do discurso, porém, com ressalvas. Segundo Fairclough (2001),
o trabalho desenvolvido por Foucault é importante para a Teoria Social do Discurso
porque considera a relação entre discurso e poder, e entre discurso e mudança social, o
que, segundo ele, não era suficientemente considerado por abordagens orientadas
linguisticamente.
As noções de que o social é constituído pelo discurso, assim como os sujeitos
sociais, e de interdiscursividade e intertexualidade, desenvolvidas no estudo arqueológico
de Foucault, são destacados por Fairclough. Já do trabalho genealógico do francês, são
destacados três pontos: a natureza discursiva do poder, a natureza política do discurso e
a natureza discursiva da mudança social. Ele afirma que a importância da discussão feita
por Foucault sobre a formação discursiva está na ideia do discurso como constituinte da
estrutura social, direta ou indiretamente. “O discurso é uma prática, não apenas de
representação do mundo, mas de significação do mundo, constituindo e construindo o
mundo em significado” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91).
É perceptível, portanto, que os estudos de Foucault e Fairclough se cruzam em
diferentes momentos, porém Fairclough afirma que a Análise de Discurso Textualmente
Orientada (ADTO) proposta por ele e a Análise de Discurso de Foucault se diferem,
principalmente, porque a segunda não inclui a análise de textos reais. Esta é uma questão
importante para Fairclough, pois para ele não é possível ignorar que as práticas
discursivas estão localizadas dentro de uma realidade material, com sujeitos sociais préconstituídos.
Por exemplo, os estudos do discurso da mídia, que focalizam a
forma de interpretação e de organização de textos particulares,
sugerem um quadro altamente complexo, em que os textos
podem ser interpretados de várias posições mais ou menos
aquiescentes ou opositivas, tornando altamente problemática
qualquer visão esquemática do efeito do discurso – por exemplo,
sobre a constituição dos sujeitos sociais. Esse tipo de exemplo
também indica que o processo de constituição dos sujeitos
sempre tem lugar dentro de formas particulares de interação entre
os sujeitos pré-constituídos, onde as formas de interação
influenciam o processo constitutivo (ver Dews, 1987: 198). Isso
também sugere que os sujeitos sociais constituídos não são
meramente posicionados de modo passivo, mas capazes de agir
como agentes e, entre outras coisas, de negociar seu
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relacionamento com os tipos variados de discurso a que eles
recorrem (FAIRCLOUGH, 2001, pg 87).

No entanto, consideramos alguns aspectos dos estudos de Foucault sobre o
discurso, em especial em sua fase genealógica, importantes para o a leitura crítica da
mídia, foco deste trabalho. Em sua obra A Ordem do Discurso, que é um compilado de
sua aula inaugural no Collége de France, em 1970, Foucault lista uma série de
procedimentos relacionados ao discurso: procedimentos externos que conjuram os
poderes do discurso, procedimentos internos que conjuram o acontecimento do discurso
e procedimentos de sujeição do discurso. Não vamos nos ater detalhadamente a cada um
desses procedimentos, mas destacar alguns que se auxiliam a análise crítica dos discursos
da Aids na mídia.
Segundo Foucault (2006), existem procedimentos de exclusão na sociedade e o
mais evidente deles seria a interdição. Os procedimentos de interdição são compostos por
três tipos, o tabu do objeto, o ritual da circunstância e o direito privilegiado do sujeito que
fala. “Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo
em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa”
(FOUCAULT, 2006, p. 9). Para o autor, nos dias atuais, essas interdições se fazem mais
presentes na sexualidade e na política, como se fosse justamente no discurso que ambas
exercem seus poderes. Ainda como parte dos procedimentos de exclusão estão a
separação entre razão e loucura – que invalida a palavra do louco – e a oposição entre o
verdadeiro e o falso.

Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as
interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação
com o desejo e com o poder. Nisto não há nada de espantoso,
visto que o discurso – como a psicanálise nos mostrou – não é
simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo: é,
também, aquilo que é o objeto do desejo; e visto que – isto a
história não cessa de nos ensinar – o discurso não é simplesmente
aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas
aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos
apoderar (FOUCAULT, 2006, p. 10).

Foucault (2006) também cita procedimentos internos que conjuram o
acontecimento e o acaso do discurso, que seriam aqueles que visariam a classificação,
ordenação e distribuição do discurso. Dentre esses procedimentos internos, estão o
comentário, que seriam novos textos baseados em textos originais, mas que acabam por
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dizer o que o original não havia dito, o que estava articulado silenciosamente no primeiro;
o autor, que seria aquele que desempenha o papel de autor do texto, com a autoridade que
lhe é investida; e as disciplinas, que têm o sentido de ciência, onde são formuladas novas
proposições.
Por fim, em relação aos procedimentos de sujeição dos discursos, Foucault (2006)
afirma que eles têm o objetivo de determinar as condições de funcionamento dos
discursos; seriam o ritual, as sociedades de discurso e as doutrinas. O ritual define a
qualificação daquele que fala; as sociedades de discursos conservam e produzem
discursos que circulam apenas em espaços fechados; e as doutrinas, que são opostas às
sociedades de discurso, pois buscam adesão e reprodução. “Rarefação, desta vez, dos
sujeitos que falam; ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas
exigências ou não for, de início, qualificado para fazê-lo” (FOUCAULT, 2006, p. 37).
Semelhante ao que discute Foucault sobre estes procedimentos, no caso dos
discursos da Aids na mídia é possível perceber, por exemplo, que nem todos tinham
privilégio de fala sobre a temática. Como falar de Aids era também falar de sexualidade
– já que a relação sexual tem sido a principal forma de transmissão do vírus – os rituais
existentes para falar de sexualidade se aplicam também à doença.
O papel de fonte de informação nos veículos jornalísticos, especialmente no início
dos anos 1980, era reservado aos cientistas, aos médicos ou aos religiosos. Eles detinham
o direito privilegiado de fala; Pessoas Vivendo com HIV/Aids ou militantes da causa
dificilmente tinham acesso aos veículos enquanto fontes jornalísticas. Fala-se sobre Aids
na mídia, porém somente em determinadas circunstâncias, permitindo a voz de
determinados atores sociais. Predominava na imprensa da década de 1980, no que diz
respeito à Aids, discursos disciplinares que demarcavam a cobertura do assunto. Os
comentários vinham em forma de cartas de leitores, normalmente vagos e ambíguos,
empobrecendo os discursos referentes à Aids na mídia.
Há pouco eu evocava um estudo possível: o das interdições que
atingem o discurso da sexualidade. Seria difícil e abstrato, em
todo caso, empreender esse estudo sem analisar ao mesmo tempo
os conjuntos dos discursos, literários, religiosos ou éticos,
biológicos e médicos, jurídicos igualmente, nos quais se trata da
sexualidade, nos quais esta se acha nomeada, descrita,
metaforizada, explicada, julgada. Estamos muito longe de haver
constituído um discurso unitário e regular da sexualidade; talvez
não cheguemos nunca a isso e, quem sabe, não estejamos indo
nessa direção. Pouco importa. As interdições não têm a mesma
forma e não interferem do mesmo modo no discurso literário e
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no da medicina, no da psiquiatria e no da direção da consciência
(FOUCAULT, 2006, p. 67).

Embora não seja objetivo deste trabalho abordar detalhadamente esta questão, é
importante destacar também a importância dos estudos arqueológicos de Foucault,
reunidos na obra A Arqueologia do Saber, como método de análise de discurso. Sua
discussão sobre a formação das modalidades discursivas analisa os sistemas de dispersão,
campos de presença, os campos de concomitância e as cadeias de inferência e serve como
base para um estudo crítico da mídia, pois permite distanciar o olhar a fim de alcançar
uma visão mais ampla, buscando os diferentes conjuntos e as relações entre eles – os
sistemas de dispersão – e as cadeiras de inferência formadas a partir das semelhanças
entre esses conjuntos. Após fazer o recorte do que deseja analisar, é importante que o
pesquisador se distancie para conseguir identificar, em um grande volume de reportagens
jornalísticas, por exemplo, as cadeias de inferência que indicam os direitos privilegiados
de fala, os discursos disciplinares, dentre outros procedimentos. “O grande valor da
perspectiva da arqueologia foucaultiana não é a sua condição operativa ou o rigor e a
validade que possam gerar, mas o conjunto de complexidades que permite ver” (COSTA,
2009, p. 45)
Para Fairclough (2001), as orações são multifuncionais e por isso combinam
significados ideacionais, interpessoais e textuais. Desta forma, a escolha das orações no
momento de seu uso tem consequências nas identidades e relações sociais, no
conhecimento e na crença. Em Discurso e Mudança Social, Fairclough (2001) apresenta
seu modelo tridimensional para a Análise de Discurso Crítica: texto – prática discursiva
e prática social. Assim, ele divide a ADC em análise textual, que seria composta pela
análise do vocabulário, gramática e coesão; análise da prática discursiva, que se relaciona
aos processos de produção, distribuição e consumo dos textos, por exemplo, a rotina
jornalística; e análise da prática social, que tem como foco questões de interesse da análise
social, como poder, ideologia e hegemonia.
Fairclough destaca ainda mais três dimensões de análise que, segundo ele, podem
se referir tanto à análise textual quanto à análise de prática discursiva: a força dos
enunciados, a coerência dos textos e a intertextualidade dos mesmos. Estas três dimensões
são de significativa importância para o estudo da mídia, pois possibilitam enxergar os
textos com um olhar crítico que considera os diferentes contextos nos quais um texto se
encontra inserido. A força dos enunciados está ligada nos atos de fala que desempenha,
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por exemplo, quando faz uma pergunta, quando faz um alerta ou quando dá uma ordem.
A coerência dos textos se relaciona à capacidade do texto de fazer sentido, mesmo que
haja pouca coesão explícita no mesmo. Já a intertextualidade se refere à possibilidade que
os textos têm de conter fragmentos de outros textos, de forma implícita ou explícita.
É interessante destacar, como faz Fairclough (2001) que essas dimensões, em
especial a força dos enunciados e a coerência, se relacionam bem mais à interpretação
dos textos do que às propriedades dos mesmos. Os textos são consumidos de acordo com
diferentes contextos sociais, o que influencia na interpretação dos mesmos. Por isso, o
autor defende que a análise da prática discursiva deve contemplar a microanálise e a
macroanálise:
A primeira é o tipo de análise em que os analistas da conversação
se distinguem: a explicação do modo preciso como os
participantes produzem e interpretam os textos com base nos
recursos dos membros. Mas isso deve ser complementado com a
macroanálise para que se conheça a natureza dos recursos dos
membros (como também das ordens de discurso) a que se recorre
para produzir e interpretar os textos e se isso procede de maneira
normativa ou criativa (FAIRCLOUGH, 2001, p. 115).

Van Dijk (2015) também explica que o micronível de análise seria composto pelo
uso da linguagem, o discurso, a interação verbal e a comunicação; já o macronível de
análise seria composto pelo poder, dominação e a desigualdade entre grupos sociais. Ele
aponta formas de relacionar o micronível e o macronível para uma análise crítica
unificada: analisar os usuários da língua enquanto membros de grupos sociais; analisar os
atos de atores individuais como parte integrante dos processos sociais de um grupo;
analisar as situações de interação discursiva como parte da estrutura social; e a
compreensão da cognição pessoal e social dos usuários da língua.
Para Fairclough (2001), para a compreensão do discurso como prática social é
importante considerar como o discurso se liga à ideologia e ao poder hegemônico.
Segundo o autor, embora a ideologia esteja presente nos textos, ela se realiza, na verdade,
na interpretação, nos eventos sociais, nas relações interpessoais. Desta forma, as práticas
discursivas são ideologicamente constituídas ao incorporarem significações que
contribuem tanto para manter quanto para transformar relações de poder.
No entanto, é necessário considerar que os discursos não atuam diretamente nas
pessoas, sem qualquer tipo de filtro ou interferência, por mais implícitas que estejam suas
reais intenções. A manipulação ou a persuasão abrangem também os contextos nos quais
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o texto é produzido e interpretado, as opiniões pré-existentes, as crenças, os valores, a
vivência como um todo.
Em relação ao poder e à hegemonia, Fairclough e Van Dijk desenvolvem
discussões interessantes, especialmente no contexto midiático. Para Van Dijk (2015), o
poder envolve o controle do discurso público e isso pode ocorrer tanto por instituições,
com o governo ou grandes grupos empresariais, mas também por pessoas, como
jornalistas ou médicos. Logo, a questão do poder na prática discursiva está muito mais
ligada ao papel social ocupado. O poder hegemônico não se restringe apenas à dominação
de um grupo, mas uma construção de alianças, podendo assumir formas econômicas,
políticas ou ideológicas (FAIRCLOUGH, 2001).

Uma vez que temos uma melhor visão desses complexos
processos e representações cognitivos, talvez seremos capazes de
mostrar, por exemplo, como reportagens tendenciosas sobre
imigrantes podem levar à formação ou confirmação de
preconceitos e estereótipos, que por sua vez podem levar a – ou
serem controlados pela formação de – ideologias racistas, as
quais, por sua vez, podem ser usadas para produzir novas escritas
ou falas tendenciosas em outros contextos, que finalmente podem
contribuir à reprodução discursiva do racismo. (VAN DIJK,
2015, p. 20)

Van Dijk trabalha com a ideia de abuso de poder, quando os discursos são
utilizados para a dominação, isto é, quando se faz uso ilegítimo do poder discursivo.
Segundo ele, identifica-se o abuso de poder a partir de suas consequências, quando existe
a violação dos direitos sociais e civis das pessoas, quando o discurso leva à desigualdade
social. Em relação à mídia, a questão primordial a ser analisada, de acordo com o autor,
é se o repórter utiliza seus recursos para informar ou desinformar, para emancipar ou
manipular seu público.
Assim, podemos esperar que a mídia de massa nos informe sobre
distúrbios civis, mas quando é exatamente que essa “informação”
sobre “distúrbios” se transforma em textos preconceituosos sobre
os jovens negros ou sobre o terceiro mundo, ou sobre as
ideologias de classe acerca dos pobres? (VAN DIJK, 2015, p. 28)

A publicação de uma notícia sobre determinado fato é precedida pela seleção,
disposição e interpretação deste e de outros fatos. O jornalista, na função de editor ou
repórter, determina qual fato tem maior relevância para o público e por isso merece maior
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ou menor espaço em sua publicação, seleciona as fontes a serem ouvidas, os pontos de
vista e todas as demais estratégias de construção de uma notícia.
Por sua vez, o que é notícia na imprensa é potencialmente pauta de discussão na
sociedade. Segundo as teorias do Jornalismo, o repórter desempenha o papel de
gatekeeper, o que em uma tradução literal seria como o vigia de um portão que decide
quem pode entrar em um prédio e quem deve ficar de fora, ou seja, decide o que entra ou
não nas páginas do jornal. Já a imprensa faz o agenda setting, isto é, agenda os assuntos
que se tornarão pauta de discussão na sociedade.
Seguindo o mesmo raciocínio destas teorias, Fairclough afirma que as notícias –
que resultam de eventos que são importantes o suficiente, para o jornalista e/ou para o
veículo, para serem noticiados – normalmente são baseadas em entrevistas com um grupo
de fontes confiáveis, pessoas que têm o direito e o privilégio de fala. As notícias são
compostas por ideologias de diferentes grupos privilegiados, que têm o direito de fala na
imprensa; resta saber se essas ideologias servirão para manipular ou informar, para a
defesa dos grupos dominados ou dos grupos dominadores.
Além da escolha das fontes, a escolha lexical, a formação e encadeamento das
orações e a localização da informação na página de um jornal são alguns dos outros
elementos que também influenciam nesta questão. Thompson (2011) afirma que a análise
discursiva da comunicação de massa tem foco na construção da mensagem comunicativa,
compreendida como uma construção simbólica, em suas características estruturais e em
como elas são capazes de definir o significado da mensagem. Ele aponta como exemplo
a análise de programas de televisão: é possível analisar a justaposição do texto e das
imagens, os ângulos utilizados, a sequência de imagens, o estilo de linguagem utilizada,
dentre outros aspectos.
Van Dijk, que tem se dedicado prioritariamente à leitura crítica da mídia e o abuso
de poder praticado por ela, lista uma série de pontos que devem ser observados pelo
analista do discurso ao se debruçar sobre um produto da mídia:

Observações similares podem ser feitas com todas as
propriedades e níveis de reportagens jornalísticas. O conteúdo e
estrutura sintática da manchete sistematicamente “nos”
favorecem e problematizam “eles”, como também é o caso do
estilo lexical (por exemplo, “motins” em vez de “distúrbios”), da
retórica, das negações ou outros movimentos semânticos
estratégicos (“Não temos nada contra turcos, mas...”; “Somos
uma sociedade tolerante, mas...”), assim como outras
propriedades discursivas. Assim, de um modo geral, as ações
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negativas “deles” são tornadas mais proeminentes (por exemplo,
por meio de topicalização, cobertura da primeira página,
construção da manchete, ênfase retórica), enquanto as “nossas”
ações negativas são amenizadas por meio de negação,
eufemismo, atenuação ou outras estratégias que evitam a
autorepresentação negativa (van Dijk, 1991, 1992a). Por conta da
falta de fontes alternativas de informação sobre relações étnicas,
os efeitos dessas reportagens diárias dos modelos e atitudes de
muitos leitores brancos são previsíveis: a difusão do preconceito
e da xenofobia. Assim, as minorias e seus representantes têm
pouco acesso ao público em geral, a não ser por protestos e
comportamentos perturbadores que irão certamente ser definidos
como uma confirmação de estereótipos e preconceitos
dominantes. (VAN DIJK, 2015, p. 100)

Para Van Dijk (2015), na maioria das vezes, a manipulação visa influenciar no
que ele denomina de memória de longo prazo, onde se localizaria o conhecimento, as
ideologias e as atitudes de uma pessoa. “Contar uma história significa formular um
modelo mental pessoal, subjetivo, que temos de alguma experiência. E compreender uma
reportagem jornalística ou uma história envolve a construção desse modelo mental
(subjetivo) pelos receptores” (p. 243). Desta forma, a manipulação tem como foco tanto
os modelos mentais, que são únicos e pessoais, quanto as representações compartilhadas
socialmente, o que Moscovici (2003) denomina como representações sociais, que
influenciam a formação e a ativação dos modelos mentais de cada pessoa. “Essas
representações sociais são gradualmente adquiridas por toda a nossa vida, e, mesmo que
elas possam ser mudadas, tipicamente elas não mudam da noite para o dia” (VAN DIJK,
2015, p. 246).
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4.5 A cobertura no Estado de S. Paulo em 1985
Em 1985, a Aids-notícia (SPINK et al., 2001) deixava a era invisível (Traquina,
2001), quando não despertava significativa atenção por parte da imprensa, para entrar em
uma nova fase a partir da conscientização – por parte da comunidade científica e médica,
da sociedade e da imprensa – de que se tratava de uma epidemia de grandes proporções.
Enquanto nos anos anteriores a 1985 a Aids aparecia esporadicamente nas páginas do O
Estado de S. Paulo, em 1985 ela se tornou matéria de capa em diferentes ocasiões.
A Aids apareceu pela primeira vez nas páginas de O Estado de S. Paulo em
fevereiro de 1983, em um artigo escrito por Michel Jamra, professor titular da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo. Com o título “Crioprecipitado ou fator VIII
concentrado no tratamento da hemofilia e imunodeficiência adquirida (AIDS)” o texto
traz as informações existentes até então acerca da doença. Em junho do mesmo ano, o
jornal publicou seu primeiro texto jornalístico sobre a Aids, uma reportagem de página
inteira com o título “O vírus misterioso que assusta os EUA”.
Em 1983, o primeiro ano da Aids enquanto notícia do Estado de S. Paulo, a busca
pela palavra Aids resultou em 37 ocorrências, dentre notas, notícias, reportagens, artigos
de opinião ou de especialistas. No ano seguinte, em 1984, o número não teve
significativas alterações, totalizando em 30 ocorrências. Já em 1985, registrou-se um salto
quantitativo considerável, com 220 textos que mencionam a Aids publicados pelo jornal.
O ano de 1985 foi de fato importante no que diz respeito à história da Aids no
mundo e especificamente no Brasil. Neste ano, foi assinada a portaria que criava o
Programa Nacional da Sida ou Aids35, que estabeleceu as diretrizes para o enfrentamento
da doença no país, e o Grupo de Apoio à Prevenção à Aids (Gapa), criado também naquele
ano, divulgou a primeira campanha brasileira de conscientização em relação à doença,
em São Paulo. No entanto, é a conscientização da gravidade da doença e dos impactos
que ela poderia causar tanto social quanto politicamente – necessidade do aumento de
número de leitos hospitalares, custos de internação e tratamento, segurança em
transfusões sanguíneas, etc. – que faz com que a Aids se torne temática frequente nas
páginas do Estado de S. Paulo.
A leitura das edições do jornal em 1985 demonstra que a importância da temática
foi crescente ao longo dos meses desse ano, tanto pelo número de textos publicados

35

Portaria 236, assinada em 2 de maio de 1985.
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quanto pela extensão e profundidade dos mesmos. A noção de que a Aids se tornava uma
epidemia de grandes proporções é evidente nas páginas do jornal, desde pequenas notas
sobre o aumento do número de casos até uma série de reportagens sobre o assunto. Já no
início do ano, em 18 de janeiro, uma nota36 fala sobre o número de casos de Aids na Suíça,
uma realidade, no entanto, ainda distante dos brasileiros. Já em abril, a doença chega à
capa do Estado de S. Paulo com a notícia “Cinco casos de Aids em um dia” 37 (Figura 1),
que alerta para o recorde de casos de Aids em São Paulo e o crescimento da doença no
país.

Figura 1 - Capa do jornal O Estado de S. Paulo de 19 de abril de 1985 destaca
notícia sobre número de casos em São Paulo. Fonte: Acervo do Estado de S.
Paulo

O número de casos em São Paulo acendeu o alerta na imprensa e fez com que a
Aids se tornasse novamente capa do Estado de S. Paulo em 21 de abril de 1985, desta vez

36
37

“Aids na Suíça”, de 18 de janeiro de 1985.
19 de abril de 1985.
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com a reportagem “O drama da Aids, aumentando”38, que identifica a Aids como o mal
dos anos 80 e aborda o contexto da doença naquele momento, tanto do ponto de vista
social quanto científico. No meses seguintes, a noção da gravidade da doença é crescente
no jornal, a exemplo dos meses de maio, quando são publicadas mais duas notícias sobre
o aumento do número de casos, “Aids aumenta e preocupa médicos”39 e “Brasil, o 2º em
Aids”40, e de junho, com a notícia “Aids aumenta no país”41.
Em julho de 1985, uma série de sete reportagens sobre o assunto, a primeira
publicada pelo jornal até então, evidencia que a Aids havia se tornado uma questão de
inquestionável interesse público. Entre os dias 21 e 28 de julho de 198542, o jornal
publicou uma série especial sobre a temática, que abordava diversos aspectos
relacionados à Aids, tais como o número de casos no Brasil e em outros países, a opinião
de médicos e o desenvolvimento de pesquisas sobre o assunto. As reportagens desta série
foram publicadas na seguinte ordem: “A nova doença: medo, realidade e mito”;
“Pesquisador reclama a ‘mudança de estratégia’”; “Campanhas esclarecem as populações
de risco”; “Europa teme avanço e já começa a agir”; “Transmitido o vírus a 4 australianos
em inseminação artificial”; “Hemofílicos: índice de contaminação preocupa”; e “Aids:
não há como remediar. Só prevenir”.
Ao longo do ano, a Aids foi capa do jornal em 13 ocasiões (Tabela 1) abordando
diferentes aspectos tais como o aumento do número de casos, as descobertas científicas
sobre a doença, os grupos mais vulneráveis à contaminação e a morte do ator Rock
Hudson, que foi capa do jornal em duas ocasiões.

Data

38

Título

19/04/1985

“Cinco casos de Aids em um dia”

21/04/1985

“O drama da Aids aumentando”

13/07/1985

“HC: 2 faxineiras com vírus da Aids”

21/07/1985

“A nova doença: medo, realidade e mito”

24/07/1985

“Campanhas esclarecem as populações de risco”

23/08/1985

“Alto índice da Aids em travestir e prostitutas”

25/08/1985

“O medo da Aids mudando a noite”

03/10/1985

“Rock Hudson. O herói finalmente vencido”

21 de abril de 1985.
22 de maio de 1985.
40
4 de maio de 1985.
41
28 de junho de 1985.
42
De acordo com informações do Acervo digital do Estado de S. Paulo, o jornal não teve edição
publicada em 22 de julho de 1985, por isso, a série conta com sete reportagens entre 21 e 28 de julho.
39
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06/10/1985

“Era um galã. Hoje, símbolo de uma luta”

16/10/1985

“Paciente com Aids apresenta melhora pela primeira vez”

30/10/1985

“Ciclosporina traz esperança contra Aids”

31/10/1985

“Criticada revelação sobre Aids”

13/11/1985

“Com atraso, revelado o caso de Aids na Febem”

Tabela 1 - Capas sobre Aids no Estado de S.Paulo em 1985.
Fonte: Dados retirados do Acervo Digital do Estado de S. Paulo.

O falecimento do ator norte-americano Rock Hudson em decorrência de
complicações agravadas pela Aids foi um marco de 1985 no que diz respeito à trajetória
da Aids nas páginas do Estado de S. Paulo. Hudson foi o primeiro nome de grande
expressão internacional que admitiu ser soropositivo e sua atuação na conscientização
sobre a doença foi elogiada tanto pelo público quanto pela imprensa.
A suposta contaminação de Hudson pelo vírus HIV foi abordada pela primeira vez
no jornal em uma nota de 25 de julho de 1985. A divulgação de que o ator realmente era
soropositivo, no entanto, não foi mencionada em nenhuma edição do jornal, ao contrário
de seu falecimento que, como já mencionado, motivou duas grandes reportagens, capas
do jornal nos dias 3 (Figuras 2 e 3) e 6 de outubro de 1985.

Figura 2 - Capa do jornal Estado de S. Paulo de 3 de outubro de 1985.
Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo
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Figura 3 - Recorte da capa do Estado de S. Paulo do dia 3 de outubro de
1985 com o destaque para o falecimento de Rock Hudson. Fonte: Acervo do
Estado de S. Paulo

A morte de uma personalidade querida pelo público, que admitia ser soropositiva
e procurou fazer uso de sua visibilidade para promover conscientização sobre a doença
contribuiu para que a Aids pudesse ser vista menos como um acontecimento científico e
distante do cotidiano e mais como uma questão que atingia a todos, de forma direta ou
indireta. A morte de Hudson, se não levou à conscientização tanto sobre a Aids quanto
sobre o preconceito em relação à ela, provocou ao menos alguma forma de solidariedade
em relação àqueles acometidos pela doença.
Com o aumento do número de casos e a constatação de que a Aids era uma
epidemia com consequências sociais e econômicas cada vez mais graves teve início a
discussão sobre as responsabilidades e os recursos para o tratamento dos doentes, tais
como as questões referentes às doações de sangue e transplantes de órgãos, a segurança
no trabalho de profissionais da saúde, os recursos para investimento em pesquisas
científicas, em leitos de hospitais ou na testagem para detectar o vírus da Aids, dentre
outras. No entanto, a leitura das edições do Estado de S. Paulo e a análise das capas que
abordaram a Aids ao longo de 1985 apontam que as ações do governo de São Paulo,
pioneiro no que diz respeito às respostas governamentais à Aids, e do governo federal não
receberam destaque no jornal neste período.
A notícia43 de que o governo federal iria assinar uma portaria que definiria as
ações de combate à Aids, a Portaria 236, considerada como marco inicial da resposta
oficial do governo em relação à Aids, não recebeu destaque na capa do jornal em nenhuma
das ocasiões citadas tampouco gerou reportagens com maior contextualização e
profundidade sobre o assunto. Da mesma forma, o anúncio de que a Divisão Nacional de

43

“Aids passa a ter controle”, de 3 de maio de 1985.
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Dermatologia Sanitária ficaria responsável pela coordenação nacional do programa44,
divulgado por meio de nota em 21 de maio de 1985, também não recebeu destaque pelo
veículo.
Considerando-se que naquele momento, anterior à descoberta de um medicamento
eficaz para o controle da Aids, o tratamento para os doentes implicava em crescente
debilitação até seu falecimento e requeria meses de internação, a reação dos governos
estaduais e federal diante da doença recebeu maior destaque quando se tratava, por
exemplo, do impasse entre hospitais privados e o Inamps (Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social) em relação aos custos para o tratamento dos
doentes de Aids45 ou da falta de leitos em hospitais públicos46, assuntos que foram
noticiados em diferentes ocasiões.
A reportagem “Saúde aplica 25 bilhões em testes contra a Aids”47 demonstra que
em 1985 o Ministério da Saúde já admitia que a Aids era uma epidemia, mas afirmava
que não era a prioridade número um da saúde pública brasileira. Segundo o então ministro
da saúde, Carlos Sant'anna, a imprensa estava criando um alarde desnecessário em relação
à Aids. Logo, a ausência de destaque nas páginas do Estado de S. Paulo das ações do
governo em relação à Aids reflete a pouca importância atribuída pelo próprio governo
sobre a doença.
Por outro lado, em 1985, a preocupação em relação à contaminação de pessoas
que necessitavam de bolsas de sangue é evidente. A relação entre doação de sangue e
contaminação pelo vírus da Aids foi frequentemente abordada pelo Estado de S. Paulo
neste ano. Como ainda não havia sido instituída a obrigatoriedade da realização do teste
para detectar o vírus da Aids em amostras de sangue e hemoderivados em bancos de
sangue públicos ou privados, o que só aconteceria em 1987 e 1988, respectivamente48,
havia pouco ou nenhum controle nas doações e transfusões sanguíneas. O assunto foi a
temática secundária de diversos textos ao longo do ano e temática principal das

“Controle da Aids”, de 21 de maio de 1985.
“Hospitais querem tabela do Inamps para Aids”, de 25 de abril de 1985; “Inamps não comenta o
tratamento contra a Aids”, de 26 de abril de 1985; “Aids: Yunes já inicia consulta aos hospitais”, de 15 de
agosto de 1985; “Aids: ampliada a assistência”, de 17 de setembro de 1985; “Os hospitais de Santos
rejeitam casos de Aids”, de 19 de outubro de 1985.
46
“Definida internação por Aids”, de 24 de maio de 1985; “Aids: médico critica os testes e pede mais
leitos”, de 13 de setembro de 1985; “Inamps vai dar mais leitos para Aids”, de 28 de setembro de 1985;
“Mais leitos para Aids”, de 25 de setembro de 1985.
47
10 de setembro de 1985.
48
A Portaria Interministerial nº 14, de 18 de maio de 1987, tornou obrigatória a testagem para detectar o
vírus da Aids em amostras de sangue de bancos de sangue públicos. A Lei Federal nº 7.649/88 tornou a
testagem obrigatória em todos os bancos de sangue, públicos e privados.
44
45
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reportagens “Hemofílicos: índice de contaminação preocupa”49 e “Sangue, questão de
segurança nacional”50, e das notícias “Campanha para doação de sangue”51, “Artistas
doam sangue para ajudar campanha”52 e “Campanha para doação de sangue”53.
Embora não tenha sido temática principal de nenhuma matéria de capa em 1985,
o número considerável de textos sobre a relação entre Aids e doação de sangue, em
especial no caso de hemofílicos, demonstra que a preocupação em relação a este grupo
vulnerável recebeu maior atenção do jornal, como se eles fossem as únicas vítimas reais
– e não os culpados – da doença. A leitura dos textos demonstra que no caso dos grupos
de risco inicialmente instituídos pelos cientistas, existiam aqueles que eram vítimas da
doença e aqueles que eram culpados por sua disseminação. Os textos trazem
implicitamente a ideia de que os hemofílicos seriam as verdadeiras vítimas da Aids,
dentre os grupos de risco, pois suas vidas dependem das transfusões sanguíneas e o
controle destas transfusões não estaria fora de seu alcance. Os culpados, no caso das
contaminações por meio de doações de sangue, seriam os homossexuais e os bissexuais,
que, segundo os textos, insistiam em doar sangue mesmo cientes do risco que suas
doações representavam para a sociedade. O governo federal dividia essa
responsabilidade, no entanto, nos textos analisados, a noção de culpa pela transmissão do
vírus HIV nas transfusões sanguíneas recaía principalmente sobre os grupos de risco
vinculados à uma ideia de promiscuidade.
A preocupação com a contaminação de profissionais da área da saúde que lidavam
ou poderiam lidar diretamente com pessoas contaminadas pelo vírus da Aids também foi
abordada pelo jornal em 1985. O fato repercutiu na reportagem “HC: 2 faxineiras com
vírus da Aids”, capa da edição do dia 13 de julho e em duas notícias publicadas no mesmo
mês, “HC acusado: tenta sonegar dados da Aids”54 e “Aids, a polêmica na Saúde”55. Os
textos abordam a contaminação de faxineiras que trabalhavam na clínica de moléstias
infecciosas do Hospital das Clínicas de São Paulo, onde ficavam internados os pacientes
com Aids. A informação havia sido divulgada por Ricardo Veronesi, professor da
Universidade de São Paulo e fonte frequente do Estado de S. Paulo. Segundo a
reportagem, elas não usavam equipamentos de proteção adequados em suas atividades no
49

27 de julho de 1985. Penúltima reportagem de série especial publicada pelo jornal em julho de 1985.
17 de agosto de 1985.
51
25 de setembro de 1985.
52
27 de setembro de 1985.
53
26 de outubro de 1985.
54
17 de julho de 1985.
55
18 de julho de 1985.
50
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hospital. O texto informa que ainda seria investigada a possibilidade de que elas tivessem
sido contaminadas por seus maridos, embora, segundo afirma a reportagem, elas não
pertencessem aos grupos de risco formados por “homossexuais, hemofílicos,
toxicômanos”.
A vinculação da Aids à ideia de promiscuidade na década de 1980 pode ser
percebida a partir da preocupação dos governantes em relação à contaminação em prisões,
casas de detenção e na Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor (Febem), o que
transpareceu nas páginas do Estado de S. Paulo em 1985. Os textos afirmam que nestes
locais é alto o índice de promiscuidade, o que seria caracterizado pelas relações bissexuais
ou homossexuais, como exemplifica o trecho a seguir, retirado da nota "Aids diminui
promiscuidade na Detenção"56: "Os hábitos dos presos estão mudando, eles cuidam mais
da higiene e evitam contatos com travestis e homossexuais, mas não há pânico entre eles".
A notícia "Aids: mutirão no presídio isola mais seis suspeitos"57, também aponta a
preocupação com as relações homossexuais dentro dos presídios:

"Para Manuel

Schechtmann, supervisor do sistema médico-hospitalar da Coordenadoria de
Estabelecimentos Penintenciários do Estado - Coesp - é "bem razoável" que se encontrem
mais casos de Aids, principalmente quando começar o rastreamento do pavilhão 5, com
maior número de homossexuais".
Somente no mês de setembro, a Aids entre detentos foi abordada em seis notícias
e três notas58. Já a reportagem “Com atraso, revelado o caso de Aids na Febem”, capa do
jornal em 13 novembro (Figuras 5 e 6), relata que um jovem menor de idade internado na
Febem teria sido testado para detectar os anticorpos do vírus da Aids e teria recebido o
resultado positivo, porém ainda não apresentava os sintomas da doença. É importante
salientar que ainda nos dias atuais a contaminação de detentos pelo vírus HIV representa
uma preocupação relevante. No entanto, a falta de contextualização dos textos
jornalísticos do Estado de S. Paulo que abordaram a questão em 1985 contribui para que
o leitor vincule a preocupação à uma suposta promiscuidade dos detentos, que seria a

56

14 de setembro de 1985
11 de setembro de 1985.
58
“Confirmados 2 casos de Aids entre detentos”, de 5 de setembro de 1985; “Aids entre detentos pode
ficar mais grave”, de 6 de setembro de 1985; “Outro preso com sintoma de Aids”, de 7 de setembro de
1985; “Aids: mutirão no presídio isola mais seis suspeitos”, de 11 de setembro de 1985; “Veronesi critica
exame clínico contra a Aids”, de 12 de setembro de 1985; “Aids diminui promiscuidade na Detenção”, de
14 de setembro de 1985; “Mutirão na detenção”, de 18 de setembro de 1985; “Aids na detenção”, de 20
de setembro de 1985; “Mutirão Anti-Aids”, de 26 de setembro de 1985.
57
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opção pela bissexualidade ou homossexualidade, e não à condição de vulnerabilidade a
qual eles são submetidos.

Figura 4 - Capa do Estado de S. Paulo de 13 de novembro de 1985.
Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo.

Figura 5 - Recorte da capa do Estado de S. Paulo de 13 de novembro de 1985 com o destaque para a
reportagem "Com atraso, revelado o caso de Aids na Febem". Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo.

A ausência de informações precisas sobre a Aids e as divergências de opinião
entre médicos, pesquisadores e autoridades públicas criava um clima de terror social, com
a participação da imprensa neste processo. São criadas teorias e mitos que muitas vezes
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iniciam ou reforçam preconceitos e levam um clima de constante e exagerada vigilância
à sociedade. A nota “O pânico da Aids”, publicada em 28 de agosto de 1985, relata que
o boato de que um cabelereiro de Araguari, em Minas Gerais, teria Aids levou pânico à
cidade. O homem havia sido detido à força e obrigado a se submeter a exames para
detectar o vírus. Posteriormente, constatou-se que ele não tinha Aids.
Na Suíça, um homem detido por dirigir bêbado avisou que tinha Aids e ameaçou
morder os policiais, segundo o que conta uma nota publicada pelo jornal em 9 de agosto
de 1985. Em 12 de setembro do mesmo ano, a nota “Aids: castigo divino” cita que
cientistas, jornalistas e pesquisadores de Roma estavam tentando provar que a Aids seria
um castigo divino contra as relações sexuais fora do laço conjugal. O texto não explica
se essa tentativa de confirmação seria um estudo científico e, caso fosse, qual seria o
embasamento deste estudo. Outra nota, publicada no dia 24 do mesmo mês, com o título
“Atrizes entram em pânico por causa da Aids”, relata que atrizes de TV de Porto Rico
não queriam mais beijar outros atores ou exigiam testes que comprovassem que seus
parceiros não tinham Aids. O relato de que um suposto soropositivo havia cuspido em
policiais nos Estados Unidos e poderia ser condenado à prisão perpétua contribuiu para o
pânico em relação à doença embora já se soubesse, conforme noticiado pelo jornal, que a
transmissão do vírus da Aids pela saliva era altamente improvável.
Os textos que noticiam casos extraordinários e pitoresco, como os relatados acima,
acabam atraindo maior atenção por parte do público do que as notícias sobre descobertas
científicas sobre a doença, por exemplo. Assim, a notícia sobre o perigo de contaminação
por meio do cuspe ou saliva, risco corroborado pelo fato de que o responsável pelo ato
poderia ser condenado à prisão perpétua, pode obter mais força junto aos leitores do que
uma outra notícia que traz as informações científicas que dizem o contrário.
Em 1985, o jornal noticiou em diferentes ocasiões o desenvolvimento de pesquisas
científicas acerca do vírus da Aids, tanto para o desenvolvimento de vacinas, de
medicamentos e de testes para o diagnóstico da doença quanto em relação às novas
descobertas sobre formas de contaminação. Como existiam poucas fontes com
conhecimento suficiente para abordar o tema, os médicos e outros profissionais da área
da saúde foram as principais fontes entrevistadas para a construção destes textos, sendo
que normalmente repetiam-se os mesmos nomes, como o médico Ricardo Veronesi e
Vicente Amato Neto. O fato de existirem poucas fontes, no entanto, não justifica que
outras fontes fossem tão pouco consultadas, como as organizações não-governamentais
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ou as Pessoas Vivendo com HIV/Aids, ou que se repetissem os mesmos médicos
entrevistados.
A descobertas científicas em relação à Aids receberam significativo destaque nas
páginas do Estado de S. Paulo. Em outubro de 1985, textos que tinham como enfoque
principal os aspectos científicos da Aids foram capa do jornal em três ocasiões: na
reportagem “Ciclosporina traz esperança contra Aids”59 (Figura 6), que abordava a
divulgação por cientistas franceses de uma nova droga para combater a Aids, dentre
outros assuntos; na notícia “Paciente com Aids apresenta melhora pela primeira vez” 60,
sobre divulgação por uma revista médica dos Estados Unidos de que pela primeira vez
um paciente teria apresentado melhora após tratamento contra o vírus da Aids; e na
reportagem “Criticada revelação sobre Aids61, que critica a divulgação por médicos
franceses do sucesso no uso da ciclosporina no tratamento contra a Aids. O anúncio foi
considerado precipitado, pois o estudo ainda estaria em fase inicial.
O jornal noticiou ainda, sem destaque na capa, uma pesquisa do Instituto Nacional
do Câncer dos Estados Unidos para desenvolver o teste que identificaria os anticorpos da
Aids em doadores de sangue62, a descoberta de dois genes referentes ao vírus da Aids por
cientistas franceses63, o possível contágio por meio da saliva64 ou em beijos65, a
descoberta do vírus da Aids em lágrimas66, o desenvolvimento do teste para detectar a
Aids67, a relação entre o vírus da hepatite e o vírus da Aids68, uma pesquisa norteamericana que estaria investigando as semelhanças entre vírus encontrados em macacos
e o vírus da Aids69, o uso de uma droga que reforçaria o sistema de defesa dos pacientes70
e um possível novo medicamento contra a Aids71, a descoberta de um anticorpo que
neutralizaria a ação do vírus da Aids72 e o anúncio por uma agência de notícias
internacional de que uma vacina para a Aids teria sido desenvolvida por cientistas73.

59

30 de outubro de 1985.
16 de outubro de 1985.
61
31 de outubro de 1985.
62
“Teste identifica Aids”, de 12 de janeiro de 1985.
63
“Franceses fazem nova descoberta contra Aids”, de 19 de janeiro de 1985.
64
“Aids: admitido contágio por saliva”, de 14 de agosto de 1985.
65
“Aids: o perigo do beijo”, de 30 de novembro de 1985.
66
“Encontrado o vírus da Aids em lágrima”, de 17 de agosto de 1985.
67
“EUA estão otimistas com o teste da Aids”, de 4 de agosto de 1985.
68
“Vírus da hepatite pode ter relação com Aids”, de 6 de agosto de 1985.
69
“No macaco, a esperança de vencer o vírus da Aids”, de 29 de outubro de 1985.
70
“O interferon vai ser aplicado contra a Aids”, de 3 de outubro de 1985.
71
“Contra a Aids, agora o A1 721”, de 15 de novembro de 1985.
72
“A cura da Aids avança”, de 2 de fevereiro de 1985.
73
“Vacina contra a Aids”, de 13 de fevereiro de 1985.
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Figura 6 - Capa do jornal Estado de S. Paulo em 30 de outubro de 1985.
Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo

Por meio da análise dos textos, conclui-se que a cobertura da Aids pelo Estado de
S. Paulo em 1985 tem como principais pontos a conscientização da gravidade da doença
enquanto epidemia e seus impactos na saúde pública. A criação do Programa Nacional da
Aids ou o início das campanhas de conscientização, ambos em 1985, tiveram menos
importância nas páginas do jornal do que a preocupação com as doações e transfusões de
sangue ou a contaminação da população carcerária. Logo, a noticiabilidade da Aids em
1985 estava mais relacionada às consequências da Aids do que às ações do governo diante
dela.
A análise dos textos publicados em 1985 também permite constatar a importância
da voz dos especialistas não apenas como fonte para os repórteres, mas também como
autores de artigos de opinião. Em todas as reportagens, notícias ou notas em que alguma
com alguma fonte foi consultada, cientistas ou médicos foram as principais senão as
únicas fontes. O fato de que enfermeiros, psicólogos e autoridades políticas da área da
saúde fossem também constantemente entrevistados pelo jornal, embora com menor
frequência, demonstra que as fontes partiam normalmente do mesmo lugar de fala, o
ponto de vista da saúde, em detrimento de outros aspectos da doença, como social,
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abordando o preconceito e a discriminação. Mesmo quando as organizações nãogovernamentais eram entrevistadas, de alguma forma o ponto de vista da saúde
prevalecia, já que, por exemplo, o então coordenador do Grupo de Apoio à Prevenção à
Aids (Gapa), Paulo César Bonfim, era também técnico em patologia clínica.
Em um estudo sobre a cobertura jornalística da Aids no jornal português Diário
de Notícia, Traquina (2001) concluiu que neste periódico as notícias sobre Aids eram
mais sobre médicos e cientistas do que sobre os doentes. A Aids seria uma história
contada com números, e não com pessoas. A mesma conclusão se aplica à cobertura da
Aids pelo Estado de S. Paulo em 1985. A prevalência de fontes médicas em detrimento
de outras fontes, como os soropositivos, faz com que as matérias sejam focadas, em sua
maioria, nos dados epidemiológicos, nos índices de contaminação e nos números de
leitos. Como afirma Fausto Neto (1999):

A AIDS é um efeito de sentido das diferentes falas e de suas
transações que se realizam no contexto do espaço público. Nesses
termos, vários lugares têm competências para disso falar, razão
pela qual as falas são disputadas, e motivos pelos quais a AIDS
se move em meio ao embate que as instituições realizam para
produzir sentidos e/ou pontos de vista (FAUSTO NETO, 1999,
p. 21)

Além disso, um número expressivo de artigos de opinião escritos por especialistas
da área da saúde também obteve espaço no Estado de S. Paulo. Em 1985, foram
publicados 16 artigos de especialistas que tinham como temática principal a Aids; destes,
15 foram escritos por médicos74 e 1 por advogado75. Alguns dos artigos trazem
informações extremamente técnicas e provavelmente de difícil entendimento pelo público
leigo, sendo direcionados apenas a um público específico; outros visam esclarecer, com

“AIDS (S.I.D.A), aspectos iatrofilosóficos”, de 6 de janeiro de 1985; “Prevenção vacinal da Aids”, de
10 de junho de 1985; “O difícil combate à Aids”, de 14 de junho de 1985; “Diagnóstico laboratorial da
Aids”, de 22 de junho de 1985; “Desinformação em torno da Aids”, de 27 de junho de 1985; “Aids e
Aedes”, de 5 de setembro de 1985; “AIDS”, de 6 de outubro de 1985; “O que você deve saber sobre a
Aids”, de 11 de outubro de 1985; “AIDS”, de 12 de outubro de 1985; “Aids e a formação da
personalidade”, de 16 de outubro de 1985; “Aspectos médicos, sociais e econômicos da Aids”, de 29 de
outubro de 1985; “Aids” de 5 de novembro de 1985; “Diagnóstico laboratorial da Aids”, de 7 de
novembro de 1985; “Aids: doença viral multifacetada e multidisciplinar”, de 15 de novembro de 1985;
“Aids: doença viril multifacetada e multidisciplinar”, de 17 de novembro de 1985. Os artigos publicados
nos dias 15 e 17 de novembro são idênticos, somente o título é diferente; provavelmente no segundo
artigo existe um erro na palavra “viril”, que deveria ser “viral”.
75
“Aids e sua conotação no Direito Penal”, de 22 de novembro de 1985.
74
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uma linguagem mais acessível, os principais aspectos em relação à Aids, tanto do ponto
de vista científico e biológico quanto comportamental.
Diante de críticas feitas por médicos, enquanto fontes para os textos jornalísticos
e enquanto autores de artigos, sobre o alarde desnecessário feito pela imprensa em relação
à Aids, o número de artigos escritos por estes profissionais publicados em 1985 parece
refletir essa aparente tentativa de competição entre médicos e imprensa. O seguinte trecho
do artigo “Aspectos médicos, sociais e econômicos da Aids”, escrito pelo médico Vicente
Amato Neto, exemplifica esta crítica: "Por fim, destaco mais uma impropriedade que a
Aids colocou à mostra: a participação conturbadora da imprensa que preza o
sensacionalismo destrutivo e de indivíduos que, como decorrência do problema, buscam
notoriedade. A população precisa de esclarecimento criterioso e os governantes de apoio
e compreensão. Noticiário não calcado em informes de boa qualidade e uso de veículos
leigos de divulgação para transmitir emoções, atitudes personalísticas, mentiras e
instruções cientificamente incorretas só origina maior conturbação, quando acima de tudo
é obrigatório tentar enfrentar a Aids de forma sensata e eivada de coerência".
Em um dos artigos, “O que você deve saber sobre a Aids”, do dia 11 de outubro
de 1985, os médicos José Elias Murad e Maurício Café, professores da Faculdade de
Ciências Médicas de Minas Gerais, justificam a importância dos médicos na compreensão
sobre a Aids. Para eles, a função de garantir que a sociedade tenha acesso a informações
seguras caberia principalmente aos médicos e não à imprensa. "Trata-se de uma epidemia
grave que tende a se alastrar, dizimando uma parte da população, o que sem dúvida a
transforma em motivo de graves preocupações para as autoridades sanitárias. É um
desafio que requer uma frente unida e corajosa formada por todos os segmentos da
sociedade. Assim, todas as pessoas devem aprender o máximo sobre ela a fim de
prevenirem-se e entenderem o seu impacto sobre a sociedade atual. Compete
principalmente à classe médica levar informações seguras e fidedignas a seu respeito ao
público em geral, sendo esta a principal razão deste artigo", afirmam no artigo.
A voz dos médicos também se fez presente por meio de cartas enviadas pelos
leitores ao longo de 1985. Neste ano, foram publicados 20 cartas de leitor sobre o assunto,
das quais 10 cartas abordavam diretamente a questão, muitas vezes em resposta aos
artigos de opinião escritos por médicos, e 10 cartas citavam a Aids de forma indireta,
algumas vezes utilizando-a como figura de linguagem para se referir a questões políticas
como a corrupção. Das 10 cartas de leitores que tinham como assunto principal a Aids, 5
foram escritas por médicos.
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A análise da cobertura da Aids no Estado de S. Paulo em 1985 é importante para
compreender o contexto em que as reportagens deste ano foram escritas e publicadas, a
importância dada a determinados enfoques em detrimentos de outros, as fontes
consultadas, os meses em que a doença obteve maior destaque, dentre outros pontos. As
reportagens que serão analisadas a seguir não estão soltas no tempo e espaço, mas são
peças de uma trajetória percorrida pelo jornal ao longo de 1985 no que diz respeito à
noticiabilidade da Aids.

4.6 A Representação Social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids no Estado de S.
Paulo em 1985
Com o objetivo de compreender a representação social das Pessoas Vivendo com
HIV/Aids no jornal O Estado de S. Paulo em 1985, foram analisadas de acordo com a
Análise de Discurso Crítica quatro reportagens de capa publicadas no referido ano nas
quais a Aids foi a temática principal (Tabela 2).

Data

Título

21/04/1985

“O drama da Aids, aumentando”

21/07/1985

“A nova doença: meto, realidade e mito”

24/07/1985

“Campanhas esclarecem as populações de risco”

06/10/1985

“Era um galã. Hoje, um símbolo de luta”

Tabela 2 - Reportagens analisadas do ano de 1985.
Fonte: Dados retirados do Acervo Digital do Estado de S. Paulo.

“O drama da Aids, aumentando”
A reportagem “O drama da Aids, aumentando” (ANEXO I), publicada em 21 de
abril de 1985, foi a primeira reportagem de capa sobre o assunto neste ano (Figuras 7 e
8). Escrita por um repórter do Estado de S. Paulo enviado aos Estados Unidos, o texto
tem início com a narração da visita do jornalista a um hospital norte-americano, quando
conheceu o soropositivo e homossexual James Fitton, de 26 anos, internado no local. O
primeiro parágrafo dá continuidade ao clima de pânico presente tanto no título da
reportagem quanto na ilustração que a acompanha: "Antes de entrar no quarto 301, no
sexto andar do San Francisco General Hospital, a enfermeira me pede que coloque uma
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máscara cirúrgica no rosto. 'A máscara é segura?', pergunto meio assustado. 'Não',
responde a enfermeira. Mas vendo minha expressão de espanto, explica: 'É segura para
você, mas não para ele. É você quem está trazendo bactérias do meio ambiente. Ele é uma
vítima da Aids, o corpo dele não tem nenhuma defesa. Qualquer bactéria pode matá-lo'".

Figura 7 - Capa do Estado de S. Paulo de 21 de abril de 1985. Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo

Figura 8 - Recorte da capa do Estado de S. Paulo de 21 de abril de 1985 que destaca a reportagem
"O drama da Aids, aumentando". Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo
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Embora o parágrafo seja um alerta de que os não-contaminados pelo vírus da Aids
representariam um risco maior para os soropositivos do que os soropositivos para os nãocontaminados, essa informação é prontamente contradita pela imagem que acompanha a
reportagem. A ilustração (Figura 9) mostra homens com equipamentos de segurança
contra radioatividade carregando um caixão, em um cemitério, com um cartaz com os
dizeres "CUIDADO! VÍTIMA DA AIDS". Ao fundo, um homem também com
equipamentos de segurança lê uma bíblia.

Figura 9 - Ilustração que acompanha a reportagem "O drama da Aids,
aumentando", de 21 de abril de 1985. Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo

Se, como é afirmado no primeiro parágrafo, a maior preocupação seria o paciente
com Aids, porque mesmo depois de morto, em um caixão, as pessoas que o enterram
precisariam utilizar vestimentas de proteção contra a radioatividade? Ainda que o repórter
possa ter tentado desmistificar o medo em relação à doença no primeiro parágrafo do
texto, a ilustração que o acompanha contradiz esta informação e, por chocar mais, é mais
forte que o texto em si.
A história de Fitton serve como gancho para o subtítulo “Promiscuidade sexual”,
no qual o repórter fala sobre o movimento pela liberdade sexual e pelos direitos gays que
despontou nos Estados Unidos a partir de 1969 e afirma que o “direito gay” – aspas que
o próprio repórter coloca em seu texto, como se os direitos dos gays não existissem de
fato – acabou se tornando sinônimo de promiscuidade sexual, o que para ele significaria
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"a opção de fazer sexo como bem entendem". O repórter estabelece uma relação de causa
e efeito entre o movimento pela liberdade sexual e pelos direitos gays, a promiscuidade
sexual e as doenças sexualmente transmissíveis, pois logo após explicar o que ele entendia
como promiscuidade sexual, afirma: “E logo vieram as doenças sexualmente
transmissíveis”.
Para legitimar seus próprios discursos, a imprensa faz uso de discursos
legitimadores, como o dos médicos, que possuem voz de autoridade, especialmente em
temáticas de saúde. O texto em questão, traz a fala de um médico norte-americano para
quem a Aids estaria inteiramente ligada à promiscuidade sexual. Desta forma, a fala do
médico corrobora a narrativa que vinha sendo construída pelo jornalista vinculando Aids,
homossexualidade e promiscuidade sexual. Ainda que o texto afirme que médicos norteamericanos alertavam que doenças não têm preferência sexual, esta afirmação não é
atribuída a nenhum médico específico, não cita seus nomes tampouco os títulos
acadêmicos ou profissionais destes médicos, o que deslegitima esta fala diante da
afirmação médica anterior, feita por Hubert Selby, catedrático da Universidade de
Berkeley.
Embora o repórter denuncie que o ódio contra os gays estaria voltando a crescer
nos Estados Unidos após o advento da Aids, ele próprio contribui para esta condição
quando afirma no texto que a descoberta do vírus causador da Aids, um avanço científico
importante, teria levado um alento ilusório aos homossexuais: "animados com a boa
notícia, homossexuais voltaram de novo às saunas e à promiscuidade sexual". Os
homossexuais, portanto, seriam culpados pela disseminação da Aids, pois não
conseguiriam conter seus ímpetos sexuais.
Mesmo que de forma implícita, a vinculação da Aids aos grupos de risco é
presente no texto. O repórter afirma que existiam fortes indícios, principalmente na África
e no Haiti, de que a doença poderia se espalhar por todos os segmentos da sociedade,
independente dos grupos de risco. Entretanto, se estes fortes indícios foram encontrados
na África e no Haiti isso significa que a doença continuava sendo uma doença de outros,
daqueles pertencentes a uma realidade distante do cotidiano da maior parte da população
brasileira: os haitianos, que já eram considerados um grupo de risco, e os africanos, já
profundamente marginalizados.
A vinculação aos grupos de risco também é presente no que diz respeito à
homossexualidade. O jornalista cita que um professor norte-americano da Universidade
de Harvard – mais uma fonte legitimadora, já que esta é uma das mais importantes e
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conhecidas universidades do mundo – havia sugerido que todos os homossexuais fossem
examinados e que uma organização conservadora dos Estados Unidos teria recomendado
que todos os homossexuais fossem colocados em quarentena, independente se eram ou
não soropositivos.

Além disso, segundo a reportagem, médicos e enfermeiros estariam

se recusando a fazer respiração boca a boca em homossexuais e milhares de homossexuais
estariam sendo demitidos de seus empregos após revelarem o diagnóstico positivo para o
vírus da Aids. Entretanto, não existe no texto nenhuma contestação ou problematização
desses fatos, por exemplo: somente os homossexuais soropositivos estavam sendo
demitidos ou somente os homossexuais poderiam ser soropositivos e por isso estavam
sendo demitidos? Embora afirme que existe uma paranoia em relação à Aids e
homossexualidade, o repórter não consultou nenhum outro médico que pudesse
contradizer a ideia de que a Aids poderia ser transmitida por meio da respiração boca a
boca ou se a sujeição de todos os homossexuais à testagem para detectar o vírus HIV ou
à quarentena seria aconselhável.
O texto principal é encerrado citando teorias a respeito da Aids, como a de que ela
teria sido um plano da direita política para eliminar homossexuais, um castigo divino ou
uma arma biológica. A reportagem é composta ainda por um box que fala sobre o número
de casos no Brasil, a falta de leitos para os doentes e a resistência por parte de médicos e
enfermeiros em tratá-los. O jornalista cita uma pesquisa entre profissionais da saúde que
teria demonstrado que um "contingente razoável" de profissionais estaria com Aids. No
entanto, salienta que "a maior parte desses profissionais também pertencia a um dos
grupos de risco (homossexuais, hemofílicos, viciados em drogas - mais suscetíveis a
contrair a doença)”.
“A nova doença: medo, realidade e mito”
Já a reportagem “A nova doença: medo, realidade e mito” (ANEXO II) abre uma
série de sete reportagens especiais publicada pelo Estado de S. Paulo em julho de 1985.
A matéria, que foi capa da edição de 21 de julho (Figuras 10 e 11) e ocupa uma página
inteira do jornal, tem início com a afirmação de que para os médicos a Aids seria um
“agravo inusitado à saúde”, enquanto para “alguns” – sem citar quem seriam estes – seria
a peste gay, um castigo à liberdade sexual “que permite inclusive a existência de
homossexuais assumidos publicamente”. A segunda teoria e em especial o trecho aqui
citado entre aspas não são atribuídos a nenhuma pessoa ou classe profissional específica,
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como os médicos citados anteriormente, logo, é possível que se trate da opinião da própria
jornalista dissimulada por uma fonte sem identificação.

Figura 10 - Capa do Estado de S. Paulo de 21 de julho de 1985.
Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo

A reportagem é acompanhada por duas ilustrações: a mesma que acompanhou a
reportagem do dia 21 de abril e uma outra, menor, que mostra um homem adulto deitado,
como se seu corpo estivesse se esvaindo, restando apenas seu pescoço e cabeça, assim
como também está presente no destaque da capa desta edição (Figura 11). Em cima do
que resta do homem está a palavra AIDS. O fato desta imagem, que acompanha todos os
textos da série de reportagens, apresentar um homem e não uma mulher ou uma criança,
por exemplo, identifica a Aids como uma doença de homens. Ao associar a imagem ao
texto ao qual ela corresponde, é possível constatar que a Aids seria uma doença de um
grupo específico de homens, aqueles que mantinham relações sexuais com outros
homens, isto é, os bissexuais e os homossexuais.
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Figura 11 - Recorte da capa do Estado de S. Paulo de 21 de julho
de 1985 com destaque para a reportagem "A nova doença: medo,
realidade e mito". Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo

Embora o repórter alerte para o fato de que a Aids já havia ultrapassado os grupos
de risco, ele justifica a afirmação dizendo que a doença atingia também "pacatas crianças,
além de mulheres de hábitos sexuais comprovadamente 'sadios'". Logo, as pessoas que
faziam parte dos grupos de risco não tinham a inocência e a tranquilidade de crianças
tampouco os hábitos sexuais comprovadamente sadios das mulheres citadas. O que
seriam estes hábitos sexuais sadios? Mesmo que a afirmação não seja explicada pelo
repórter no texto, é possível constatar pela análise de discurso crítica da matéria que a
sexualidade sadia estaria relacionada à heterossexualidade e às relações sexuais
monogâmicas, uma clara vinculação da Aids e da homossexualidade à ideia de
promiscuidade.
A repórter cita a afirmação do professor Ricardo Veronesi, professor da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo, de que ainda não haviam muitas repostas
seguras em relação à Aids, mas salienta que como 80% dos casos em todo mundo seriam
entre homossexuais, alguns cuidados poderiam ser adotados, tais como a limitação de
parceiros sexuais e o uso de preservativos. Já que a repórter destaca que a maioria dos
casos teria sido registrada em homossexuais, logo estas medidas seriam aconselháveis
somente para eles ou para quem se relacionasse sexualmente com eles, não para os
demais. O trecho demonstra a responsabilização dos homossexuais pela disseminação da
Aids, pois como se tratava do grupo que registrava o maior número de casos no mundo,
caberia a eles – e não ao restante da sociedade – adotar medidas para evitar a
contaminação de mais pessoas pelo vírus HIV.
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O texto afirma ainda que a contaminação pela saliva seria remota ou nula, exceto
no caso de homossexuais já que a prática de sexo oral faria com que as mucosas da boca
ficassem em contato com o órgão genital durante tempo suficiente para a transmissão do
vírus. Embora não afirme que o sexo oral seria uma prática exclusiva de homossexuais,
o que não é verdadeiro, o texto vincula esta preocupação somente a este grupo. As demais
medidas aconselhadas referem-se também a outros grupos de risco, como os usuários de
drogas injetáveis: não compartilhar seringas ou agulhas e não doar sangue.
A reportagem é composta por outros dois textos, “A morte no espelho” e “A vida
que se esgota”, ligando a Aids diretamente à ideia de morte somada ao sofrimento e à
deterioração do doente. O texto “A morte no espelho” relata a história de um jovem que
não podia se assumir como homossexual para a família e por isso havia decidido se mudar
para os Estados Unidos. A matéria afirma que o jovem “entrou em todos os mundos que
desejou – o da promiscuidade, o das drogas, o das experiências ilimitadas – e contraiu a
Aids”. Assim, a doença seria resultado da promiscuidade na qual aquele homem
homossexual irresponsável havia adentrado.
A história, relatada por uma psicóloga que cuidou do caso, apresenta o
personagem principal como um jovem rico, inconsequente, que não se preocupava com
os sentimentos da família, que às vezes preferia morrer e em outras preferia “prolongar o
martírio imposto sobretudo à mãe” já que ela não aceitava sua homossexualidade e se
preocupava com seus gastos excessivos. O texto chega a se referir ao personagem, que
não tem o nome citado, como “reizinho”.
Após contar a história do jovem soropositivo, o texto aborda pesquisas realizadas
com pacientes com Aids por Ana Maria Barbosa, pesquisadora da Universidade de São
Paulo da área de psicologia, que afirma que o paciente terminal de Aids enfrentava várias
formas de morte. Os homossexuais, em especial, enfrentariam o drama da degeneração
física: "Sempre dotado de vaidades estéticas, particularmente sensível à beleza física, não
se aguenta no espelho. Ana Maria Barbosa vai mais longe: o homossexual, cujo objeto de
amor é ele próprio, não suporta a destruição desse objeto de amor". O uso da palavra
“sempre” implica que todos os homossexuais têm preocupação excessiva com sua
aparência. Assim, não eram somente inconsequentes, como é exemplificado pelo caso
relatado no início do texto, mas também egocêntricos.
De acordo com a reportagem, por ser rico, o personagem da história relatada teria
conseguido arcar com os custos de um tratamento em casa, o que para a repórter seria a
melhor opção para que o doente não fosse exposto à vergonha ou humilhação devido à
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deterioração de seu corpo. “O isolamento, argumenta Ana Maria Barbosa, não só é
importante para a sociedade como também para a psicologia do paciente. Uma defesa
para que não o vejam em processo de definhamento. A família ainda seria o nicho ideal,
pelo menos enquanto não se faz necessária a hospitalização. Para este doente duplamente
estigmatizado - através da homossexualidade e da Aids -, se uma mãe ou um pai não se
comoverem, quem o fará?". Ao mesmo tempo em que aborda uma situação comum a
todos os pacientes de Aids naquela época, a deterioração do corpo, a repórter afirma que
o paciente de Aids, de forma geral, é estigmatizado também pela homossexualidade.
Logo, ela deixa subtendido que todo paciente de Aids é também homossexual.
O texto continua com a afirmação de que a homossexualidade estaria se tornando
um “bode expiatório” para a Aids na sociedade brasileira, pois as pessoas estariam
levantando preocupações exageradas, por exemplo se o fato de um maquiador ser
homossexual poderia fazer com que uma cliente fosse contaminada pelo vírus da Aids. A
repórter afirma que a fronteira entre a informação seriamente divulgada e o alarmismo
sensacionalista seria mínima, porém não explica o que, no exemplo citado, seria
informação segura e o que seria sensacionalismo.
O segundo texto que compõe a reportagem, com o título “A vida que se esgota”,
conta a história de um homossexual norte-americano chamado Jim, de 35 anos, que havia
descoberto que estava contaminado com o vírus da Aids. Jim é descrito no texto como
agressivo e ambicioso, ou seja, assim como o personagem descrito no texto anterior, que
havia sido apresentado como inconsequente e egoísta, possuía características pejorativas,
o que contribui para uma visão negativa em relação ao doente de Aids. O texto, com
características literárias, foi retirado do jornal norte-americano The New York Times, e
apenas relata brevemente a trajetória de Jim na luta contra a doença, desde os estágios de
medo e revolta até o da aceitação. Ao descrever os momentos posteriores ao diagnóstico
positivo para o vírus da Aids, o texto demonstra quais eram as imagens que permeavam
o imaginário social em relação ao doente de Aids. “Jim estava apavorado. Ele sabia o que
a doença significava. Ele sabia o que acontece. Os amigos vão embora, o parceiro rejeita,
perde-se o emprego, e se é despejado da casa. O doente acorda na rua; morre sozinho”. A
Aids representava exclusão, solidão e uma morte dolorida do ponto de vista biológico e
psicológico.
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"Campanhas esclarecem as populações de risco”
Já a reportagem "Campanhas esclarecem as populações de risco” (ANEXO III), a
terceira reportagem da série especial de julho de 1985, capa da edição do dia 24 (Figuras
12 e 13), aborda o lançamento da campanha "Transe numa Boa", pelo Grupo de Apoio à
Prevenção à Aids (Gapa).

Figura 12 - Capa do Estado de S. Paulo de 24 de julho de 1985.
Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo.

Figura 13 - Recorte da capa do Estado de S. Paulo de 24 de julho de 1985 com destaque para a reportagem
"Campanhas esclarecem populações de risco". Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo.
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A reportagem é acompanhada pela mesma figura que aparece em toda a série
especial de reportagens de julho de 1985, um homem vendo seu corpo se esvair (Figura
11). O texto inicia com a afirmação de que apesar dos esforços para o esclarecimento da
população, inclusive por parte da imprensa, ainda era grande no país a desinformação em
relação à Aids. De acordo com a repórter, dentre a população incluída nos grupos de risco
– segundo o texto, os homossexuais, bissexuais, hemofílicos e todos que dependem de
transfusão de sangue – somente os bem informados pelas leituras dos jornais e que
mantinham contato com outras pessoas esclarecidas estariam dispostos a adotar medidas
preventivas contra a Aids. Os demais não estariam dispostos e continuariam se
entregando a desejos promíscuos. A responsabilização daqueles incluídos nos grupos de
risco é também perceptível no trecho: "Prova disso são os meios mais promíscuos - saunas
e hotéis ou boates gays - que continuam ativos, sem qualquer ameaça de falência".
A reportagem cita o caso de um homem de São Paulo que havia descoberto que
estava com Aids. Segundo o texto, o homem era bissexual e tinha em média três relações
sexuais por dia, sendo que aos finais de semana este número poderia chegar a 20 relações.
O texto afirma que ele “morava com um grupo de amigos e se encontrava com marginais
e drogados, provenientes de uma favela de São Paulo, para praticar todas as formas de
orgias sexuais". Ele ainda faria uso de maconha, estimulantes e bebidas alcoólicas, ou
seja, além de promíscuo era inconsequente e irresponsável em suas ações.
Na mesma página, o texto "Reações de culpa, pavor e fuga" fala sobre como os
grupos de risco estavam reagindo diante da Aids. A reportagem entrevista um agenciador
de garotos de programa, três prostitutas travestis, um gerente de sauna gay e um
homossexual. Este último relata que, para ele, existiam três tipos de comportamentos de
homossexuais em relação à Aids: um grupo que parecia não se importar, outro que havia
entrado em pânico e um grupo consciente, que, segundo o texto, fazia os testes para
detectar o vírus da Aids, selecionava seus parceiros, deixava de frequentar as saunas e
participava de grupos de apoio. Desta forma, seria impossível ser homossexual e não
reagir de alguma maneira à Aids, fosse com indiferença, com pânico ou com
conscientização.
A entrevista deste homossexual, identificado como Y, leva à abordagem, mesmo
que pouco aprofundada na reportagem, do impacto da vinculação entre Aids e
homossexualidade. Segundo ele, mesmo não sendo soropositivo, enfrentou preconceito
por parte de sua família, pois somente após seu teste apresentar o resultado negativo
voltou a ser tratado normalmente por seus familiares, que já haviam separado suas roupas
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e suas louças para não se misturarem com as demais. "Acho que a Aids é mais chocante
por causa da moral do que pelo medo da morte. Estar doente é ter de assumir o sentimento
de culpa que carregamos desde a infância. É enfrentar a segregação da sociedade e a autosegregação. É conviver com brincadeiras de mau gosto sobre a doença, já que as pessoas
não respeitam a gente e não percebem o quanto esse comportamento agride. Ninguém
tenta dar uma força, ao contrário, ajudam a desenvolver a culpa”, afirma Y na reportagem.
A abordagem do preconceito contra homossexuais e contra as Pessoas Vivendo
com HIV/Aids a partir da entrevista de Y demonstra a importância de se procurar outros
tipos de fontes para entrevistas que não sejam as médicas ou científicas. Entrevistados
que possuem vivência em relação ao assunto abordado, especialmente um tema com um
impacto social tão significativo quanto a Aids, contribuem para maior contextualização e
profundidade das reportagens e, neste caso, aproximam a doença da realidade dos leitores.
A reportagem conta ainda com o texto "Adiada a reunião de Porto Alegre", que
fala sobre o adiamento pelo Ministério da Saúde da 5ª Reunião Nacional sobre Aids
devido a questões burocráticas. Segundo o médico entrevistado, a reunião definiria o
conteúdo do primeiro informe técnico oficial do governo federal sobre a Aids. Por fim, o
texto "Austrália proíbe viagens de avião", presente na mesma página, afirma que duas
companhias aéreas da Austrália estariam proibindo pessoas com sintomas da Aids de
embarcarem em seus voos. De acordo com o texto, o ministro da saúde australiano teria
alegado que a decisão seria absurda.

"Era um galã. Hoje, símbolo de uma luta"

Por fim, o último texto de análise de 1985 é "Era um galã. Hoje, símbolo de uma
luta" (ANEXO IV), capa de 6 de outubro (Figuras 14 e 15), que aborda a morte do ator
norte-americano Rock Hudson, uma grande estrela de cinema na época. Já no início do
texto, o repórter afirma que existiam boatos sobre as “preferências não heterossexuais”
do ator, conhecido por interpretar papéis viris e galanteadores nos filmes que participava.
Logo, ao invés de utilizar a expressão “preferências homossexuais”, o jornalista opta por
“preferências não heterossexuais”, como se a vinculação explícita de Hudson à
homossexualidade pudesse prejudicar sua imagem de galã.
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Figura 15 - Capa do Estado de S. Paulo de 6 de outubro de 1985.
Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo

Figura 14- Recorte da capa do Estado de S. Paulo do dia 6 de outubro de 1985 com o
destaque para o falecimento de Rock Hudson. Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo

Antes de falecer, o ator havia declarado publicamente que estava com Aids,
porém, quando a reportagem relembra este fato normalmente utiliza os verbos
“confessar” e “admitir” ou seus respectivos substantivos. Embora aparentem ser
sinônimos para o verbo “declarar”, por exemplo, estes dois verbos fazem parecer que
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Hudson confessava um crime ou admitia um pecado ao se declarar soropositivo, como se
o galã de Hollywood confessasse diante do público sua grande falha.
A imagem de herói de Hudson é reforçada ao longo de todo o texto, com diversos
elogios ao ator, que, segundo o repórter, havia feito um “ato sacrificial” ao arriscar sua
carreira revelando o diagnóstico da Aids e era um grande altruísta por ter criado antes de
falecer um fundo de auxílio para as pesquisas referentes à Aids. Hudson, por ser bonito,
famoso, rico e admirado, tornou-se um herói após a contaminação pelo vírus da Aids; às
demais pessoas que viviam com o HIV/Aids, como visto nos textos analisados
anteriormente, restava a discriminação e a exclusão.
O texto cita que outras personalidades públicas já haviam falecido em decorrência
da Aids, como o ator e diretor John Alisson, o ex-vice-presidente da MGM, Barry Lowen,
o pensador francês Michel Foucault e o cenógrafo Flávio Império. "Mas nenhuma dessas
pessoas tinha a força de um Rock Hudson para falar diretamente e com autoridade ao
mundo ocidental que aprendera a amá-lo por sua figura de gentil masculinidade das telas",
afirma a reportagem. Logo, como afirma o próprio texto, o fato Rock Hudson ter sido
acometido pela Aids pode ter contribuído para que a doença deixasse de ser vista apenas
como um mal daqueles com comportamentos considerados desviantes: "Para muitos, a
doença de Hudson apareceu como uma revelação: então, não são apenas degenerados que
são atacados por Aids".
Ainda que a suposta homossexualidade do ator não tivesse sido confirmada até
então, parece compreensível – já que não é questionado ao longo do texto – o fato de que
o ator tenha sido contaminado pelo vírus da Aids, afinal tratava-se de um homem bonito,
sedutor, que possivelmente teria se relacionado sexualmente com diversas pessoas ao
longo de sua vida, e que fazia parte da indústria do cinema, ambiente onde este
comportamento era considerado comum, desde que encoberto.
A vinculação de Hudson à homossexualidade ronda todo o texto. O repórter relata,
por exemplo, que no dia da morte de Hudson um político republicano dos Estados Unidos
teria citado a morte do ator para reforçar que era preciso controlar as atividades
homossexuais, pois muitas vezes os próprios homossexuais não queriam ou seriam
incapazes de ajudarem a si mesmos. O texto fala também sobre a última aparição de
Hudson na televisão, que curiosamente havia sido em um programa de uma emissora que
declaradamente considerava a Aids uma doença de pervertidos.
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O texto é ilustrado com fotos de Hudson em diferentes filmes protagonizando
cenas de romance com atrizes que reforçam sua imagem galanteadora (Figura 16), e uma
foto, no fim da página (Figura 17), que retrata a chegada de Hudson, deitado em uma
maca, no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos. As imagens traçam a trajetória
do ator, de galã do cinema a um homem sendo vencido pela Aids. No entanto, ao associar
as imagens ao título e ao texto constata-se que a imagem de Hudson sendo vencido pela
doença não é negativa, pelo contrário, é a partir da Aids que o ator deixa de ser um galã
para se tornar um herói.

Figura 16 - Fotos de Rock Hudson na reportagem "Era um galã. Hoje, símbolo de uma luta",
de 6 de outubro de 1985. Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo

Figura 17 - Foto da reportagem "Era um galã. Hoje, símbolo de uma
luta", de 6 de outubro de 1985. Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo

A reportagem é composta também pelos textos "Psiquiatras dizem que Aids
modifica os tabus", "Psicodrama, mostra da preocupação" e "Abandonado, IML está com
medo". Os dois primeiros textos falam sobre a preocupação de psiquiatras em relação ao
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pânico social causado pela Aids. O psiquiatra Ronaldo Pamplona Teixeira da Costa
estaria tentando realizar um diagnóstico social deste pânico em São Paulo e por isso havia
organizado um psicodrama, psicoterapia realizada por meio de encenação, que contou
com a participação de mais de 800 pessoas. Os papeis encenados no psicodrama foram:
o suicida, a mulher que havia se libertado depois de 20 anos de terapia, o comerciante de
preservativos, a imprensa, o médico aplicando testes, o hemofílico e o homossexual.
De acordo com o texto, a Aids fez com que dois antigos tabus da sociedade se
vinculassem: as relações sexuais e o medo da morte. Isso teria provocado mudanças de
hábitos na sociedade, como a volta à fidelidade. Flavio Gikovate, outro psiquiatra
entrevistado para a reportagem, afirma que era normal que os homens se retraíssem
sexualmente após o advento da Aids, voltando até a serem fieis em seus relacionamentos.
Segundo o texto, um exemplo da mudança de hábito seria o aumento do número de casos
de violência contra a mulher porque as esposas não estariam aceitando o "sexo anormal"
imposto por seus maridos que haviam abandonado as prostitutas por medo da Aids. Outro
exemplo é que um condomínio de luxo de São Paulo havia contratado uma prostituta para
manter relações sexuais com os filhos adolescentes. Desta forma, a Aids estaria ligada
somente a hábitos sexuais considerados desviantes, como o relacionamento sexual com
prostitutas. Relacionamentos com mulheres que não fossem prostitutas não apresentariam
nenhum risco de contaminação.
De acordo com o psiquiatra Flavio Gikovate, a Aids estaria provocando um pânico
exagerado. Ele exemplifica que um paciente estava com medo de ter contraído o vírus da
Aids após beber no mesmo copo que um homossexual e que mulheres estavam com medo
de serem atendidas por cabeleireiros homossexuais. No entanto, nenhuma dessas
informações é contestada no texto, que somente cita os exemplos de histeria sem
contextualizá-los. Segundo o texto, o pânico causado em torno da Aids estaria
preocupando terapeutas. O psiquiatra Ronaldo Pamplona teria sugerido ao ministro da
saúde a criação de uma assessoria psiquiátrica no Programa de Controle da Aids.
Por fim, o último texto que compõe a reportagem relata que funcionários do
Instituto Médico Legal (IML) estavam com medo de realizar necropsias em pessoas
mortas em decorrência da Aids. Neste caso, porém, o repórter contesta o possível risco
aos funcionários do IML apresentando uma fonte contrária, a de uma médica sanitarista
que afirma que os mesmos cuidados obrigatórios – mas, segundo ela, nem sempre
adotados – na necropsia de qualquer pessoa, como o uso de máscaras e luvas, deveriam
ser adotados em relação aos doentes de Aids. O texto, portanto, utiliza o falecimento de

126

Rock Hudson enquanto fato jornalístico para discutir outras questões referentes à Aids,
com maior foco nas questões comportamentais.

A representação social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids

Como afirma Fairclough (2001), a prática discursiva contribui para a construção
das relações e das identidades sociais. A função identitária da prática discursiva, que se
relaciona à forma como as identidades sociais são estabelecidas no discurso, seria uma
das funções da linguagem. Logo, analisar os discursos presentes nas reportagens do
Estado de S. Paulo sobre Aids publicadas em 1985 possibilita compreender a
representação social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids na mídia impressa naquele
período.
De acordo com os estudos de Moscovici (1985), as representações sociais são
formadas coletivamente a partir dos processos de ancoragem e de objetivação. No caso
da construção da representação das Pessoas Vivendo com HIV/Aids no Estado de S.
Paulo em 1985, primeiro os jornalistas e suas fontes buscaram por categorias já existentes
em suas memórias que pudessem explicar aquela nova categoria de pessoas. Por ser uma
doença sexualmente transmissível, pela debilitação do corpo, pela humilhação a que eram
sujeitados e pela urgência que a sociedade tinha em isolá-los, a ancoragem foi feita em
relação às vítimas de outras doenças, como a peste negra e a sífilis. Em seguida, os
jornalistas e suas fontes tornaram aquilo em algo concreto, o processo de objetificação
nas páginas do jornal, e criaram a representação social das Pessoas Vivendo com
HIV/Aids na mídia impressa naquele período. “Por meio do uso seletivo de fontes de
informação, rotinas jornalísticas consagradas e seleção de assuntos para as histórias, a
mídia jornalística decide quais atores serão representados na arena pública, o que será
dito a respeito deles e, em especial, como será dito” (VAN DIJK, 2015, p. 74).
Em 1985, o núcleo central da representação social das Pessoas Vivendo com
HIV/Aids no Estado de S. Paulo era de homens homossexuais, promíscuos e culpados
por sua soropositividade, que escolhiam se submeter ao risco de contaminação, mesmo
conscientes do perigo, pois não conseguiam frear seus desejos sexuais. Mesmo no caso
do ator Rock Hudson, a homossexualidade e a promiscuidade podem ser percebidas tanto
nos boatos em relação à sexualidade do ator quanto na supostamente aceita promiscuidade
de um belo ator de Hollywood.
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Embora não se tenha encontrado nas edições de 1985 do jornal um número
considerável de referências às metáforas normalmente utilizadas naquele período para se
referir à Aids, como câncer gay, peste rosa ou mal dos homossexuais (SONTAG, 1989;
FAUSTO NETO, 1999), a representação social dos soropositivos é vinculada aos
homossexuais por meio dos dados epidemiológicos, pelo constante reforço da ideia de
grupos de risco, pelas falas médicas que orientavam sobre formas de se evitar a doença e
também pelas histórias pitorescas de personagens – que não se sabe se eram reais ou
fictícias. Assim, a representação social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids em 1985 nas
páginas do Estado de S.Paulo não foi construída baseada nas vozes destas pessoas, já que
dificilmente um soropositivo era entrevistado para as matérias.
Em 1985, o aidético76ainda não existia nas páginas do Estado de S. Paulo com o
estereótipo que lhe é atribuído: profunda magreza e palidez. A representação social dos
soropositivos nas reportagens do jornal de 1985 ainda não remetia ao sentimento de
piedade normalmente provocado por esse estereótipo. Em 1985, as Pessoas Vivendo com
HIV/Aids eram retratadas como culpadas e responsáveis por sua condição, sem despertar
piedade ou solidariedade dos demais, com raras exceções.
As reportagens analisadas demonstram também que os relatos sobre os casos de
Aids no Brasil e em todo mundo normalmente vinham acompanhados da ideia de medo
ou pânico. No entanto, faz-se o seguinte questionamento: Se em 1985 a Aids ainda era
uma doença fortemente vinculada aos grupos de risco do que se tinha medo em relação à
ela? Porque ter medo de uma doença que não iria atingir aqueles que ficassem longe da
promiscuidade e mantivessem “hábitos sexuais sadios”, expressão utilizada em uma das
reportagens? O medo não era em relação à Aids, mas em relação àqueles que faziam parte
dos grupos de risco, em especial, os homossexuais. Assim, a representação social das
Pessoas Vivendo com HIV/Aids na mídia impressa traz ainda a figura do medo; não
apenas o medo da morte, mas o medo de se tornar um deles.
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Muito comum nos anos 1980 e 1990, a expressão aidético não é mais utilizada por ser considerada
pejorativa.
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4.7 A cobertura da Aids no Estado de S. Paulo em 2015
Mais de 30 anos após a primeira reportagem sobre o assunto publicada na
imprensa77, em 2015 a Aids perdeu espaço considerável nas páginas da versão impressa
de O Estado de S. Paulo. A busca pela palavra-chave Aids nas edições de 2015 do jornal
resultaram em 91 textos que citam a doença de forma direta ou indireta, dentre notas,
notícias, reportagens, artigos de opinião, colunas e editoriais; número cerca de 60% menor
que o de 1985. A doença foi capa do jornal em apenas quatro ocasiões (Tabela 3).

Data

Título

22/02/2015

“Os homens que passam HIV de propósito”

24/02/2015

“Polícia investigará homens que transmitem HIV de propósito”

29/05/2015

“Acesso à ‘pílula do dia seguinte’ contra Aids será ampliado”

14/07/2015

“Mundo consegue frear avanço da Aids, afirma ONU”
Tabela 3 - Reportagens de capa do Estado de S. Paulo em 2015.
Fonte: Dados retirados do Acervo Digital do Estado de S. Paulo.

Além de diminuir em quantidade, os textos também diminuíram em tamanho e
contextualização, como se em 2015 a Aids já fosse suficientemente conhecida, excluindo
a necessidade de se aprofundar sobre as formas de contaminação pelo vírus, as populações
vulneráveis e o próprio histórico da doença. Mesmo em datas que normalmente agendam
a Aids na mídia, a doença não obteve destaque no Estado de S. Paulo. Em 2015, o
carnaval, data que anualmente motiva reportagens sobre conscientização e prevenção
contra o vírus HIV, não levou à produção de nenhuma matéria. Já no dia 1º de dezembro,
data que desde 1988 marca o Dia Mundial de Luta contra a Aids, o assunto só foi abordado
na versão online do jornal. Não há nenhuma menção à doença na versão impressa neste
dia, somente nos dias próximos à data.
No dia 2 de dezembro, o jornal publicou uma notícia78 sobre os números de novos
casos de contaminação pelo vírus HIV no Brasil. O texto, no entanto, aborda somente os
aspectos epidemiológicos, sem conscientizar acerca da prevenção ou aspectos sociais da
doença. Por outro lado, um box ao lado do texto traz uma análise do médico infectologista
Ralcyon Texeira sob o título “Discurso de prevenção precisa ser repensado”. Em poucas

77

Em julho de 1981, o jornal The New York Times, dos Estados Unidos, publicava a primeira
reportagem sobre Aids no mundo, com o título “Câncer raro é encontrado em 41 homossexuais”.
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“Detecção de vírus da aids no País é a menor em 12 anos”.
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linhas, o texto é mais útil à sociedade do que a notícia produzida pelo jornal. “Estamos
vivenciando um momento de desafios em relação ao 'discurso' empregado na prevenção
do HIV. Fortalecer as políticas de promoção à saúde e dos direitos humanos é preciso.
Combater discriminações e estigmas, garantir a realização de uma correta e eficiente
educação sexual, ampliar o diagnóstico para detecção precoce, além de possibilitar o
acesso a novos métodos biomédicos de prevenção - como profilaxia pré e pós-exposição
(PEP e PrEP) - podem fazer com que esses números alarmantes retrocedam. Precisamos,
urgentemente, repensar o ‘discurso’”, alerta o médico.
É improvável que nenhuma ação de conscientização em relação à Aids tenha sido
realizada nesta data, tanto por parte de governos estaduais e federal quanto por parte de
organizações não-governamentais. Mesmo que nenhuma ação tivesse sido realizada, é
imprescindível que o 1º de dezembro sirva para colocar temas como a conscientização
sobre formas de contaminação, populações vulneráveis ou a importância da realização do
teste para detectar o vírus HIV nas páginas dos jornais.
Do total de 91 textos que abordam a Aids direta ou indiretamente em 2015, 20
notícias e reportagens, portanto textos jornalísticos, têm a Aids como temática principal
e abordam aspectos como o uso de preservativos, os medicamentos para o controle da
doença, um grupo de soropositivos que estaria contaminando seus parceiros
propositalmente, as descobertas científicas acerca do vírus HIV, a Profilaxia PósExposição, um projeto da Câmara dos Deputados que visaria transformar em crime a
transmissão do vírus HIV, dentre outros assuntos.
Em relação à ciência e à medicina, é notório que a quantidade de descobertas
acerca da Aids foi significativamente maior em 1985 do que em 2015. Ainda assim, dos
20 textos jornalísticos que abordaram diretamente a Aids, quatro tiveram como enfoque
principal os avanços científicos em relação ao HIV/Aids: “Descoberta tornará possível
estudo do vírus que protege contra aids”79, “Novo anticorpo reduz carga de HIV em
pacientes por 28 dias”80, “Dois dos quatro grupos do HIV têm origem em gorilas”81 e
“Nova molécula bloqueia infecção por HIV em macacos”82.
No entanto, mesmo que o aspecto científico da Aids tenha perdido espaço nas
páginas do jornal, as fontes médicas ou científicas continuaram com espaço privilegiado
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17 de setembro de 2015.
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2 de março de 2015
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19 de fevereiro de 2015
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tanto como entrevistados em textos jornalísticos quanto em outros tipos de texto. Um
espaço em que a Aids recebeu significativa visibilidade no Estado de S. Paulo foi a coluna
do médico Jairo Bouer, na qual a doença foi abordada em 9 ocasiões ao longo do ano
(Figura 18). A coluna normalmente aborda questões sobre sexualidade de forma simples
e clara, de fácil entendimento para o leitor leigo na área médica. Em relação à Aids, foram
abordados pontos como prevenção, aspectos comportamentais e preconceitos.

Figura 18 - Coluna do médico Jairo Bouer do dia 29 de novembro de 2015.
Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo

Já o número de artigos de opinião sobre a Aids escritos por médicos diminuiu
consideravelmente. Em 1985, foram publicados 16 artigos de especialistas que tinham
como tema principal a Aids, dos quais 15 foram escritos por médicos. Em 2015, a Aids
foi tema principal de apenas um artigo, escrito por médicos, e tema secundário de outros
cinco, um deles escrito por um advogado83 e quatro escritos por jornalistas84.
Curiosamente, o artigo de 2015 assinado por médicos foi escrito por profissionais que
também escreveram textos sobre a Aids em 1985, os médicos Vicente Amato Neto e Jacyr
Pasternack.
No texto “O que a infecção pelo vírus HIV ensinou”85 os médicos fazem um
histórico da Aids do ponto de vista médico e científico, em uma linguagem mais acessível
do que a utilizada em seus textos em 1985. No entanto, alguns preconceitos são mantidos,
mesmo que de forma implícita, como no trecho: “Existem até alguns doidos que tentam

“Questão de saúde, a saúde que cuide”, de 6 de outubro de 2015.
“É preciso abrir os olhos para os massacres. E agir”, de 15 de maio de 2015; “Juventude maltratada”,
de 23 de novembro de 2015; “Os dramas da sociedade diante dos privilégios”, de 6 de novembro de 2015;
“Quase tudo em ruínas”, de 4 de dezembro de 2015.
85
30 de novembro de 2015.
83
84
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se contaminar voluntariamente – o que chega realmente às raias da falta total de juízo”.
Tratar a contaminação proposital como uma falta de juízo não contempla a questão em
toda a sua complexidade, como a falta de perspectiva destas pessoas em relação ao seu
futuro devido ao preconceito enfrentado, à ausência de estabilidade familiar ou
profissional, dentre outros aspectos.
Ainda em relação a textos opinativos, em 2015, a Aids foi indiretamente citada
em dois editoriais do jornal, na edição de 7 de julho, com o título “Juventude ameaçada”,
no qual a Aids foi citada como um dos perigos para a juventude nos dias atuais, e na de 9
de julho, com o título “Objetivos do milênio”, que abordou a Declaração do Milênio, que
teve como uma de suas metas o combate à Aids.
O aspecto político da Aids, que se refere às ações de governos estaduais ou
federais diante da doença, também obteve espaço nas páginas do Estado de S. Paulo em
2015. O jornal abordou questões como a distribuição de medicamentos para o controle da
Aids, o acesso à Profilaxia Pós-Exposição, a venda em farmácias de testes para detectar
o HIV, dentre outras. As ações governamentais receberam destaque considerável e foram
capa do jornal em 29 de maio de 2015, com a reportagem “Acesso à ‘pílula do dia
seguinte’ contra Aids será ampliado”.
O aspecto comportamental da Aids também esteve presente nas páginas do Estado
de S. Paulo em 2015. As notícias e reportagens que se referem a questões como a
contaminação proposital de parceiros, o uso de preservativos ou a discriminação contra
Pessoas Vivendo com HIV/Aids refletem comportamentos da sociedade, mesmo quando
têm como pano de fundo a saúde pública ou dados científicos. Estas matérias, focadas
mais no interesse humano do que em dados científicos, propiciam a utilização de
soropositivos como fontes jornalísticas.
As Pessoas Vivendo com HIV/Aids foram entrevistadas em textos que abordaram
assuntos como a afirmação da Organização das Nações Unidas (ONU) em relação à
importância do Brasil no combate à Aids, os grupos que transmitem o vírus HIV
propositalmente em relações sexuais, o crescimento da taxa de HIV entre homens
adolescentes e na reportagem que relatou a discriminação contra uma gestante com HIV
em um hospital público de São Paulo. Por outro lado, textos que abordaram, por exemplo,
a Profilaxia Pós-Exposição, o uso de preservativos por quem faz uso desta forma de
profilaxia e a imunização em série de pacientes como forma de combater a Aids os
jornalistas responsáveis não ouviram nenhum soropositivo para a contextualização da
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matéria, somente fontes oficiais. Logo, garantir espaço à voz dos soropositivos nas
matérias relacionadas à Aids ainda é um desafio presente ainda nos dias atuais.
Em 2015, a Aids apareceu nas páginas do Estado de S. Paulo também devido às
personalidades públicas que foram contaminadas pelo vírus HIV. O jornal lembrou os 20
e 25 anos, respectivamente, de falecimento dos cantores brasileiros Renato Russo e
Cazuza, ambos em decorrência da Aids. Também lembrou o artista plástico Leonilson,
do qual a trajetória foi tema do filme vencedor de um festival de documentários.
Além disso, em 2015, o ator norte-americano Charlie Sheen anunciou ser
soropositivo, fato que também foi abordado pelo jornal. De acordo com o texto, o ator
afirma que não sabia como havia contraído o vírus HIV e que estava sendo chantageado
há anos por pessoas que sabiam que ele era soropositivo. Charlie Sheen é conhecido pelo
grande público devido ao papel de protagonista na série de televisão norte-americana Two
and a half man, no qual interpreta um homem que se vangloria de se relacionar
sexualmente com inúmeras mulheres, papel que o ator sempre fez questão de afirmar que
se assemelhava muito com o seu comportamento fora das telas. Ainda que o ator seja
heterossexual, o que o afastaria da antiga ideia dos grupos de risco, sua suposta
promiscuidade o aproximaria novamente da ideia preconceituosa presente em 1985 em
relação à Aids.
Assim como Rock Hudson, em 1985, o fato de personalidades públicas
declararem sua soropositividade – embora o diagnóstico de Renato Russo só tenha sido
revelado após sua morte – contribui para que a Aids seja vista de forma mais próxima da
realidade. Como estas personalidades normalmente fazem parte do cotidiano das pessoas,
nas telas da televisão ou do cinema, nas páginas das revistas ou nos toca-discos, é como
se a Aids passasse a ter um rosto mais familiar quando as acomete. Entretanto, a
soropositividade destas personalidades públicas, mesmo quando são queridas pela maior
parte do público, não significa necessariamente que o preconceito contra as Pessoas que
Vivem com HIV/Aids irá cessar ou diminuir.
Além das personalidades já mencionadas, a doença também foi citada no Estado
de S. Paulo em 2015 devido a um impasse envolvendo Michel Foucault, importante
filósofo francês, utilizado inclusive como referência neste trabalho. O jornal noticiou que
o Conselho Superior da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) havia
rejeitado a criação da cátedra Foucault86, o que garantiria que a faculdade pudesse abrigar
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“Dom Odilo defende veto a Foucault na PUC e nega censura”, de 30 de junho de 2015.
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uma coletânea de áudios gravadas pelo filósofo. A notícia cita que Foucault criticava a
Igreja Católica em suas obras e “além disso, era homossexual e foi uma das primeiras
figuras públicas francesas a morrer por complicações da aids”, completa o texto.
Outro ponto importante de análise é a entrevista concedida em 28 de fevereiro
pelo pesquisador Richard Parker, referência bibliográfica deste trabalho, sob o título
“Sexo inseguro”. Na entrevista em estilo ping-pong87, o antropólogo aborda a prática do
barebacking88 sob o ponto de vista social, sem preconceitos e de forma clara. A entrevista
repercute a denúncia de que grupos estariam contaminando outras pessoas com o vírus
HIV de forma proposital, noticiada em 22 e 24 de fevereiro, e é um bom exemplo de
como a consulta de fontes com amplo conhecimento sobre a temática – não apenas do
ponto de vista biológico, mas também social – pode contribuir para o esclarecimento
sobre o HIV/Aids.
A análise do jornal O Estado de S. Paulo em 2015 possibilita constatar que a Aids
enquanto temática perdeu espaço no veículo. O fato de a doença não ter sido tema de
nenhuma notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião ou coluna em 1º de dezembro,
Dia Mundial de Luta contra a Aids, exemplifica esta constatação. Não fosse o pânico
criado em torno de grupos que contaminam seus parceiros sexuais com o vírus HIV de
forma proposital, é possível que a visibilidade da doença em 2015 fosse ainda menor. A
partir desta constatação é possível compreender porque neste ano foram encontradas
somente quatro reportagens de capa sobre a temática. A Aids não perdeu espaço apenas
na capa do jornal como em suas páginas internas.
A Aids teria entrado no que Traquina (2001) classifica como era da rotina. Em
relação à cobertura jornalística da Aids no jornal português Diário de Notícia, Traquina
(2001) concluiu que as notícias sobre Aids aparecem no periódico de acordo com
acontecimentos específicos. Não se trata de uma cobertura proativa, com pautas que são
pensadas nas redações dos jornais, mas de uma cobertura reativa, com pautas que nascem
fora das redações. Em relação ao Diário de Notícias, mas que julgamos caber também ao
Estado de S. Paulo, Traquina (2001) afirma que:

A partir de 1989, a cobertura da AIDS caiu na era da rotina. A
problemática AIDS é enquadrada essencialmente por duas
formas: 1) como um acontecimento noticioso em
desenvolvimento, nomeadamente a investigação científica, que
aparece como notícia de forma rotineira através da publicação de
87
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Caracterizado por uma estrutura de perguntas e respostas.
Sexo sem o uso de preservativos.
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revistas científicas; e 2) como acontecimento noticioso em
continuação, o alastramento da epidemia que aparece como
notícia através da publicação mensal e trimenstral de estatísticas.
Os dois tipos de acontecimentos noticiosos combinam com
acontecimentos pré-programados (debates, convenções, dia
mundial de combate à aids) para fazer da problemática AIDS
principalmente um acontecimento noticioso de rotina. Alguns
acontecimentos noticiosos localizados, carregados de
noticiabilidade, como a ‘estória’ de Magic Johnson ou os
escândalos das transfusões de sangue, abanam esporadicamente
as rotinas jornalísticas e deslocam a problemática da AIDS das
sombras das páginas interiores para as luzes da ribalta da
primeira página do jornal (TRAQUINA, 2001, p. 154).

A fonte médica, tão privilegiada na cobertura da Aids pelo jornal O Estado de S.
Paulo, teve relevância significativa em 2015 já que grande parte dos textos que abordaram
a Aids de forma mais contextualizada e próxima da realidade do leitor foram publicados
na coluna do médico Jairo Bouer e que as fontes médicas continuaram com considerável
importância na cobertura da temática. Como afirma Fausto Neto (1999b), a seleção de
fontes para uma reportagem não serve apenas para elucidar dados epidemiológicos, mas
também para a construção dos discursos das diferentes instituições acerca da Aids. O
“discurso Aids” (FAUSTO NETO, 1999, p. 144) seria formado por um conjunto de
discursos transformados em representações sociais, por meio das quais a sociedade
compreende a Aids.

É verdade que os chamados discursos jornalísticos são espécies
de “discurso-objeto”, se considerarmos que necessitam sempre
do relato alheio para construir a atualidade. Nesses termos,
“fazem saber” a AIDS através de competências discursivas –
palavras, vozes e imagens – provenientes de outros campos. Mas,
igualmente, “fazem saber” sobre a AIDS através daquilo que lhes
é específico, enquanto dispositivo de produção de sentido,
quando por sua respectiva função indicial organizam,
disponibilizam, “cenificam”, tematizam, hierarquizam os índices
pelos quais as conversações sobre a AIDS ganham o status de
credibilidade e/ou de verdade. As mídias são “leitor de outros
discursos”, mas, ao mesmo tempo, hiperprodutor dessa grande
conversação, quando funcionam no processo de organização e
oferta das condições através das quais devem ser lidos os
discursos e tidos como verdades (FAUSTO NETO, 1999, p. 23).

Desta forma, a análise da cobertura da Aids em 2015 pelo Estado de S. Paulo
permitiu compreender que a perda de importância da temática no periódico faz parte de

135

um processo maior e que as quatro reportagens deste ano que serão analisadas a seguir
são partes desta trajetória seguida pelo jornal.

4.8 A Representação Social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids no Estado de S.
Paulo em 2015
A fim de se analisar a representação social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids
no jornal O Estado de S. Paulo em 2015 foram analisadas as quatro reportagens de capa
publicadas pelo veículo que tinham a Aids como temática principal (Tabela 4). A análise
das reportagens teve o objetivo de compreender qual a representação social dos
soropositivos atualmente na mídia impressa assim como compreender se esta
representação é a mesma de 30 anos atrás ou se sofreu alguma alteração ao longo das
décadas.

Data

Título

22/02/2015

“Os homens que passam HIV de propósito”

24/02/2015

“Polícia investigará homens que transmitem HIV de propósito”

29/05/2015

“Acesso à ‘pílula do dia seguinte’ contra Aids será ampliado”

14/07/2015

“Mundo consegue frear avanço da Aids, afirma ONU”

Tabela 4 - Reportagens de capa do Estado de S. Paulo em 2015.
Fonte: Dados retirados do Acervo Digital do Estado de S. Paulo.

"Os homens que passam o HIV de propósito"

Capa da edição de 22 de fevereiro (Figura 19), a reportagem "Os homens que
passam o HIV de propósito" (ANEXO V) fala sobre um grupo conhecido como "clube
do carimbo" que trocaria dicas na internet sobre como contaminar propositalmente um
parceiro sexual com o vírus HIV. A reportagem conta com o subtítulo “Orgias”, que
vincula claramente a prática a uma suposta promiscuidade, já que as orgias consistem em
festas ou encontros onde várias pessoas mantêm relações sexuais simultaneamente,
normalmente em um mesmo espaço e frequentemente com a troca de parceiros.
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Figura 19 - Capa do Estado de S. Paulo de 22 de fevereiro de 2015 com destaque para a
reportagem "Os homens que passam HIV de propósito".
Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo.

O texto afirma que os adeptos da prática se conhecem pela internet e marcam
encontros em apartamentos de bairros de classe média, saunas e boates de sexo gays para
a realização do que denominam de conversion parties – em português, festas de conversão
– ou roleta-russa. Ainda de acordo com o texto, nestas festas estariam presentes tanto
soronegativos que optam pelo risco de manter relações sexuais sem preservativos, mesmo
sabendo da possibilidade de serem contaminados pelo vírus HIV, quanto soropositivos
dispostos a contaminar outras pessoas com o vírus, com ou sem consentimento.
Segundo um dos organizadores das festas de sexo, como são descritas pelo jornal,
o “clube do carimbo” iria virar uma tendência no meio LGBT dentro de poucos anos. De
acordo com ele e com uma psiquiatra do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, também
entrevistada pela reportagem, a prática seria, na maior parte das vezes, um fetiche sexual.
Logo, neste caso, as Pessoas Vivendo com HIV/Aids, assim como na década de 1980,
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estariam se entregando aos seus ímpetos sexuais de forma irrefreável e irresponsável. Por
mais que a palavra promiscuidade não tenha sido citada no texto, a ideia a que ela se
refere pode ser encontrada em diferentes ocasiões, como no uso do subtítulo “Orgias” ou
na explicação do motivo pelo qual muitas pessoas se submetiam ao risco de serem
contaminadas pelo vírus HIV em relações sexuais desprotegidas: a busca pelo prazer.
A reportagem é ilustrada pela foto (Figura 20) de um homem de pé na penumbra,
sem que seu rosto possa ser identificado. É possível que em outras situações a foto
pudesse ser interpretada como se a Aids não “tivesse cara”, portanto poderia acometer
qualquer um. No entanto, associada ao texto em questão, a foto reflete que de fato a Aids
“não tem cara”, por isso todos podem ser transmissores – e criminosos – em potencial.

Figura 20 - Foto que ilustra a reportagem "Os homens que passam HIV de
propósito", de 22 de fevereiro de 2015. Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo

"Polícia investigará homens que transmitem HIV de propósito"

A reportagem "Polícia investigará homens que transmitem HIV de propósito"
(ANEXO VI) foi capa da edição 24 de fevereiro 2015 (Figura 21) e repercute o assunto
abordado na reportagem "Os homens que passam o HIV de propósito". O texto afirma
que o “clube do carimbo” seria formado por homens homossexuais também adeptos da
prática de bareback, que consistiria em manter relações sexuais sem o uso de

138

preservativos. A reportagem traz a afirmação do secretário da Justiça e da Defesa e
Cidadania, Aloísio de Toledo César, que classificou a prática como “ato aterrorizante”.
“Entendo que a homossexualidade é uma opção pessoal que deve ser respeitada, mas não
se pode admitir, em hipótese nenhuma, que pessoas de baixo nível moral se esforcem para
transmitir o HIV a outras", afirmou o secretário na reportagem.

Figura 21 - Capa do Estado de S. Paulo de 24 de fevereiro de 2015 com destaque para a
reportagem "Polícia investigará homens que transmitem HIV de propósito".
Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo.

A alegação do secretário de que a homossexualidade é uma opção que deve ser
respeitada aparenta ser uma desculpa prévia para a opinião contida na afirmação que viria
a seguir, de que era inaceitável que pessoas de baixo nível praticassem este “ato
aterrorizante”. Se de acordo com o jornal os grupos seriam formados por homens
homossexuais, quem seriam as pessoas de baixo nível a quem o secretário se refere? A
afirmação não especifica se estas pessoas seriam todos os homossexuais, já que a alegação
inicial foi direcionada à homossexualidade como um todo, ou grupos de homossexuais
com comportamentos específicos. É importante questionar também se a sexualidade dos
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membros do grupo seria citada caso se tratassem de heterossexuais e não de
homossexuais.
O texto cita que, de acordo com o artigo 130 do Código Penal, quem transmite o
vírus HIV sem o consentimento do parceiro pode ser condenado a até quatro anos de
prisão. Portanto, a prática extrapola a questão comportamental ou de saúde pública e
torna-se um crime. Segundo o texto, a Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids
(Abia) criticava a condenação da prática no Código Penal, pois poderia levar à
criminalização de Pessoas Vivendo com HIV/Aids, já que seria difícil determinar se a
contaminação havia sido de fato intencional.
Por fim, é citado como exemplo o caso de um homem homossexual e soropositivo
que estaria transmitindo o vírus de forma proposital, sem que seus parceiros sexuais
soubessem. A reportagem, que não é acompanhada por nenhuma foto ou ilustração, traz
ainda um box com perguntas e respostas sobre a questão: "Como identificar quem faz
parte do 'clube do carimbo'?", "Como posso me proteger da ação desses grupos?", "Caso
seja contaminado, como devo proceder?", "Posso denunciar esse tipo de crime para a
polícia?" e "Qual a pena para a transmissão proposital do HIV?".
A representação social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids nos dois textos de
2015 já analisados, que tratam sobre a transmissão proposital do vírus HIV, é de
homossexuais promíscuos, irresponsáveis e também criminosos.

“Acesso à 'pílula do dia seguinte' contra aids será ampliado”
A reportagem “Acesso à 'pílula do dia seguinte' contra aids será ampliado”
(ANEXO VII), capa de 29 de maio de 2015 (Figura 22), tem como foco a divulgação de
que o Ministério da Saúde havia colocado em consulta pública um protocolo que tornaria
único o atendimento com medicamentos da Profilaxia Pós-Exposição. O texto afirma que
a estratégia terapêutica até aquele momento era alterada de acordo com o grupo exposto
ao vírus, como profissionais de saúde que tiveram contato com sangue ou secreções que
pudessem conter o vírus HIV, mulheres vítimas de violência sexual ou pessoas que
tiveram relação sexual sem o uso de preservativo.
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Figura 22 - Capa do Estado de S. Paulo de 29 de maio de 2015 com
destaque para a reportagem "Acesso à 'pílula do dia seguinte' contra
aids será ampliado". Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo.

De acordo com o texto, o comportamento de risco em relação à Aids havia
aumentado entre brasileiros. É interessante observar que a expressão comportamento de
risco é utilizada em substituição à ideia de grupos de risco, comum nas páginas do Estado
de S. Paulo em 1985. Enquanto a expressão grupos de risco está vinculada à ideia de
imposição, isto é, se a pessoa pertence àqueles grupos ela possui alto risco de ser
contaminada pelo vírus HIV, independente de qualquer contexto, o comportamento de
risco ou vulnerabilidade estão ligados à ideia de que em determinados contextos, em
determinados locais e períodos, determinadas populações podem estar mais sujeitas à
contaminação. No entanto, acredita-se que comportamento de risco, ao contrário de
vulnerabilidade, estaria vinculado à ideia de responsabilização e culpabilidade, ou seja, o
soropositivo adota um comportamento de risco e por isso é responsável por sua
contaminação. Essa ideia contribui para o preconceito ao apontar culpados e inocentes
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em uma doença que, na realidade, está vinculada à ideia de vulnerabilidade econômica,
social ou psicológica.
Segundo o Ministério da Saúde89, exemplos de grupos populacionais com
comportamentos de risco no Brasil seriam os homossexuais, as prostitutas e os usuários
de drogas, três dos cinco grupos instituídos nos anos 1980 como grupos de risco. Ainda
que a forma de se abordar a questão tenha sido alterada, os homossexuais permanecem
como grupo afetado pela doença, seja em 1985 quando faziam parte dos grupos de risco,
seja nos dias atuais quando fazem parte da população vulnerável. De acordo com dados
do Boletim Epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde em dezembro de 201690
com dados referentes a 2015, entre homens, 50,4% dos casos de infecção pelo vírus HIV
foram entre homossexuais, 36,7% entre heterossexuais e 9,0% entre bissexuais.
A reportagem do Estado de S. Paulo afirma que embora a informação em relação
à prevenção contra o HIV tenha aumentado ao longo dos anos, ainda é baixo o uso de
preservativos com parceiros casuais, isto é, em relações sexuais esporádicas, não estáveis,
o que pode ser caracterizado, de forma extremamente conservadora, como
promiscuidade. Ainda de acordo com o texto, o diretor do Departamento de DST, Aids e
Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita, afirmava que muitas pessoas
preferiam tomar a profilaxia pós-exposição do que se prevenir durante a relação sexual,
o que mantem a ideia de contaminação como uma irresponsabilidade.
A matéria conta com um box chamado “Debate” no qual dois convidados
responderam a pergunta: “Essa medida não estimula o sexo sem proteção?”. A presidente
do Grupo de Apoio à Prevenção à Aids (Gapa), Áurea Abbade, acreditava que a medida
incentivaria o sexo sem o uso de preservativos caso fosse implantada sem campanhas de
conscientização, especialmente de jovens. Segundo ela, a juventude dos dias atuais não
usa preservativos e não acredita na gravidade da Aids. Já para Érico Arruda, presidente
da Sociedade Brasileira de Infectologia, a medida não estimularia o sexo sem proteção,
pois não existia nenhum estudo de comportamento que indicasse a associação entre
Profilaxia Pós-Exposição e exposição ao sexo desprotegido. Por fim, a imagem que ilustra
o texto é uma foto do diretor do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do
Ministério da Saúde, Fábio Mesquita (Figura 23).
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Figura 23 - Foto que ilustra a reportagem “Acesso à 'pílula do dia seguinte' contra aids
será ampliado”, de 29 de maio de 2015. Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo.

O texto, portanto vincula a contaminação pelo vírus HIV à ideia de
irresponsabilidade e de promiscuidade. Mesmo que os homossexuais não sejam citados
de forma explícita, a noção de risco de contaminação permanece remetendo a eles, seja
nos grupos de risco da década de 1980 seja nos comportamentos de risco atuais.

“Mundo consegue frear avanço da aids, diz ONU”
A reportagem “Mundo consegue frear avanço da aids, diz ONU” (ANEXO VIII),
capa de 14 de julho de 2015 (Figura 24), afirma que investimentos poderiam garantir que
o objetivo de combater a Aids até 2030, estabelecido como uma das Metas do Milênio
pela Organização das Nações Unidas (ONU), pudesse ser alcançado. De acordo com o
texto, embora a meta tenha sido considerada como improvável nos anos 2000, dados de
2015 apontavam queda no número de novas infecções e mortes em decorrência da Aids.
Porém, ainda segundo o texto, a entidade Médico Sem Fronteiras defendia que embora
os números fossem importantes, era importante lembrar que metade das pessoas que
viviam com Aids no mundo continuavam sem tratamento.
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Figura 24 - Capa do Estado de S. Paulo de 14 de julho de 2015 com
destaque para a reportagem "Mundo consegue frear avanço da aids, diz
ONU". Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo.

A ideia da Aids como epidemia, que teve início em 1985, como demonstram os
textos analisados neste estudo, perpassam toda esta reportagem de 2015. O texto afirma
que o secretário-geral da ONU, Ban Kimoon, afirmava que o mundo havia conseguido
parar e reverter a epidemia da Aids e que agora seria preciso acabar com a epidemia.
Isoladamente, a vinculação da Aids à ideia de epidemia em 2015 não leva a conclusões
significativas, entretanto, associando estes texto aos demais analisados neste mesmo ano,
tem-se que a Aids é uma epidemia de difícil controle devido ao comportamento de risco
de determinadas populações, como já citado, os homossexuais, as prostitutas e os usuários
de drogas, os grupos vulneráveis de acordo com o Ministério da Saúde.
A ideia de morte também é presente no texto, já que o número de mortes em
diferentes contextos é frequentemente citado. De acordo com o texto, em 2000 a ONU
considerava que a Aids era uma sentença de morte, com 1,6 milhão de mortes por ano;
em 2015, o número tinha diminuído para 1,2 milhão de mortes por ano. Assim, embora
palavras como “pânico” e “medo” não tenham sido citadas no texto, a frequência do uso
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da palavra “morte” remete a essa ideia, pois o medo existente em relação à Aids é o medo
da morte, seja social ou física.
A reportagem ainda conta com um segundo texto, de título “Estratégia do Brasil
foi importante para o sucesso”, que traz falas de duas pessoas soropositivas: um homem
de 53 anos e uma mulher de 51 anos. O fato de que a mulher entrevistada foi contaminada
por seu marido é relatado no texto, porém a forma como o homem entrevistado foi
contaminado não é informada. A falta desta informação faz com que fique subtendido
que o homem é homossexual e foi contaminado em uma relação homossexual. Logo, por
mais que o repórter tenha sido imparcial ao procurar fontes diferentes, um homem e uma
mulher, para compor sua reportagem, o fato de omitir a forma como o homem foi
contaminado, mantem o clima de preconceito em relação à Aids e homossexualidade.
Além disso, a imagem escolhida para ilustrar a reportagem (Figura 25) foi a foto do
homem entrevistado, e não da mulher, o que vincula mais uma vez a Aids à imagem do
homossexual.

Figura 25 - Foto que ilustra a reportagem “Mundo consegue frear avanço da aids,
diz ONU”, de 14 de julho de 2015. Fonte: Acervo do Estado de S. Paulo.

A Representação Social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids

A análise das reportagens de capa do Estado de S. Paulo que abordavam a Aids
em 2015 aponta que a representação social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids no jornal
permanece sendo de homens homossexuais, promíscuos e culpados por sua
soropositividade, que se submetem ao risco de contaminação de forma consciente. Logo,
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a representação social construída nas páginas do Estado de S. Paulo em 2015 não foi
alterada ao longo de 30 anos.
De acordo com Moscovici (2003), após terem sido criadas, as representações
sociais adquirem vida própria e podem circular, se encontrar com outras, dar oportunidade
ao nascimento de novas representações e, ocasionalmente, cair no esquecimento. No
entanto, esta última opção dificilmente acontece. Para evitar que a representação social
que compartilhamos seja abandonada, alteramos seu sistema periférico de forma que o
núcleo central, que é o que realmente caracteriza uma representação social, permaneça
intocado. Desta forma, na representação social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids na
mídia impressa, o sistema periférico foi alterado já que o termo grupos de risco foi
substituído por comportamento de risco ou vulnerabilidade, não se sugere mais nas
páginas dos jornais que as vítimas da doença sejam isoladas e denuncia-se preconceito e
discriminação contra estas pessoas. No entanto, o núcleo central da representação
permanece o mesmo: homens homossexuais, promíscuos e culpados por sua
soropositividade.
Como afirma, a ancoragem, o primeiro passo na criação de uma representação
social, consiste na classificação de algo ou alguém baseado em uma ou mais
características. Neste processo, a característica se torna extensiva a todos os membros de
uma categoria. “Classificar algo significa que nós o confinamos a um conjunto de
comportamentos e regras que estipulam o que é, ou não é, permitido, em relação a todos
os indivíduos pertencentes a essa classe” (MOSCOVICI, 1985, p. 63). As características
atribuídas às Pessoas Vivendo com HIV/Aids na mídia impressa e que formam a sua
representação social neste espaço fazem com que as mesmas sejam aplicadas a todos
pertencentes a esta categoria. Assim, a representação social das Pessoas Vivendo com
HIV/Aids em 2015, que é a mesma de 1985, é associada a todos os soropositivos,
independentemente de suas individualidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde a década de 1980, ao longo de mais de 30 anos, a Aids tem permanecido
como uma preocupação de diferentes governos, como inspiração para diferentes produtos
culturais e também como temática para a imprensa. Sem a descoberta de uma cura para a
doença, outros diversos avanços científicos foram alcançados, fazendo com que os
soropositivos em tratamento tenham expectativa e qualidade de vida significativamente
maior do que a que tinham décadas atrás. O tabu em torno da doença, no entanto,
permanece nos dias atuais, o que reflete em preconceito e discriminação contra as Pessoas
Vivendo com HIV/Aids e causa graves prejuízos à sua cidadania, pois são marginalizados
e estigmatizados. O discurso midiático, por sua vez, também não reflete os avanços
científicos conquistados em relação ao tratamento da Aids.
Com o objetivo de identificar a representação social das Pessoas Vivendo com
HIV/Aids na mídia impressa, problema proposto nesta pesquisa, foram analisadas
reportagens sobre a temática publicadas pelo jornal Estado de S. Paulo, periódico
tradicional com alcance em todo o país. Foram analisadas reportagens publicadas em dois
anos, 1985 e 2015, com o intuito de compreender possíveis alterações nesta representação
social ao longo dos anos.
Conclui-se que a representação social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids na
mídia impressa, mais especificamente no jornal Estado de S. Paulo, em 1985, é de
homens homossexuais, promíscuos e culpados por sua soropositividade. Constatou-se
ainda que esta representação não teve alterações em seu núcleo central ao longo de mais
de 30 anos, permanecendo a mesma em 2015, apenas com alterações em seu sistema
periférico, com substituição da ideia de grupos de risco para a de comportamentos de
risco ou vulnerabilidade.
Esta representação, no entanto, não se restringe às páginas dos jornais e circula
também pela vida social, nas interações sociais. Representar as Pessoas Vivendo com
HIV/Aids como homossexuais, promíscuas e culpadas pela sua condição tem impactos
concretos na vida destas pessoas, reforçando preconceitos, levando à discriminação e à
exclusão social. Exemplos destas situações foram citados neste trabalho: ainda hoje,
mesmo com dispositivos legais que os protegem, soropositivos evitam revelar seu
diagnóstico em seus locais de trabalho porque temem represálias – que acontecem,
mesmo que dissimuladas. São demitidos sob outras alegações que não sejam o fato de
terem o vírus HIV em seu organismo e têm, portanto, sua cidadania atingida.
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Como a representação está diretamente ligada à sexualidade, revelar-se
soropositivo implica, muitas vezes, em ser alvo de uma série de questionamentos acerca
de sua intimidade, o que normalmente não acontece em relação a outras doenças. Embora
atualmente a sociedade revele algum tipo de compaixão e piedade em relação às Pessoas
Vivendo com HIV/Aids, de forma velada, em seu íntimo, permanece a representação
social de que a soropositividade é resultado de escolhas conscientes. “Poderia ter se
prevenido”, “poderia ter menos parceiros”, “deveria se curar da sua homossexualidade”,
dizem muitos.
A representação social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids na mídia impressa,
portanto, às submete a uma condição de subcidadania, pois mesmo com todos os avanços
científicos e as iniciativas de conscientização oriundas de diversas instâncias,
permanecem vivendo marginalizados, escondidos, estigmatizados. Já os homossexuais,
parte central desta representação, sofrem também os seus impactos, pois permanece a
ideia de que todo homossexual é ou possivelmente virá a ser uma pessoa com HIV/Aids.
Basta saber do falecimento de um homem homossexual de forma rápida, especialmente
quando a família escolhe não revelar o motivo da morte, para nos perguntarmos se ele
morreu em decorrência da Aids. Da mesma forma, saber do falecimento de um homem
em decorrência da Aids também costuma levantar o questionamento sobre sua
sexualidade. Além disso, contribui para o preconceito contra os homossexuais, já
marginalizados, e em diferentes ocasiões culpados por males que acometem a
humanidade ao longo dos séculos. Se os soropositivos são culpados por sua condição e
se são homossexuais, logo, na visão da parte conservadora da sociedade, os homossexuais
são culpados pela disseminação do vírus HIV no mundo.
Como demonstrado ao longo deste trabalho, quanto menos refletimos sobre as
representações sociais e buscamos conhecer sua constituição, mais fortes elas se tornam.
Acredita-se que um estudo aprofundado sobre as representações sociais das Pessoas
Vivendo com HIV/Aids na mídia impressa pode contribuir para que daqui alguns anos ou
décadas esta representação comece a ser alterada. Esta pesquisa visa contribuir para a
discussão desta questão e para a proposição de novos estudos, cada vez mais
aprofundados, que visem contribuir para a diminuição do preconceito contra as Pessoas
Vivendo com HIV/Aids, pelo menos na mídia impressa.
Embora não tenha sido objetivo deste estudo, a análise da cobertura da Aids pelo
Estado de S. Paulo em 1985 e 2015 demonstrou a importância do papel da mídia no
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agendamento desta temática junto à sociedade. A análise das reportagens publicadas pelo
jornal O Estado de S. Paulo nestes dois anos demonstrou que a Aids não é mais
considerada como um evento noticioso pelo jornal. O número de reportagens que têm a
doença como temática principal diminuiu significativamente assim como o tamanho dos
textos. Mesmo que atualmente a ciência e a medicina não façam tantas descobertas
científicas em relação à doença como nos anos 1980, ainda existem novos casos de doença
e novas gerações que necessitam ser conscientizadas sobre prevenção e também sobre
preconceito.
Ao contrário de retirá-la das páginas dos jornais, por não se tratar mais de uma
novidade, é preciso fazer com que a Aids seja abordada a cada ano de forma mais criativa,
mais abrangente, para atingir as parcelas da população que não se sentem vulneráveis à
doença, como mulheres heterossexuais casadas, idosos, dentre outras populações. O
governo federal e os governos estaduais devem investir em campanhas de prevenção, mas
a imprensa, devido à sua função social junto à sociedade, não pode se eximir do papel de
conscientização.
No entanto, não basta apenas colocar a Aids nas páginas e capas do jornal, é
preciso refletir sobre a forma como a doença está sendo abordada. Os títulos, as escolhas
das palavras, as imagens utilizadas para ilustrar os textos, as fontes consultadas, dentre
outros tantos aspectos, dão sentido à Aids e provocam impactos na vida social. A prática
discursiva dá sentido à doença e cria uma representação social das Pessoas que Vivem
com HIV/Aids que, por mais que esteja nas páginas dos jornais, influencia diretamente
no cotidiano destas pessoas.
Se a representação social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids no Estado de S.
Paulo, desde 1985 até 2015, é de homens homossexuais, promíscuos e culpados por sua
condição, é essa a imagem que o público leitor – e todos aqueles não leitores, mas que
são alcançados indiretamente pelos textos do jornal – terá acesso. Pode ser que baseado
em seus repertórios interpretativos e nos contextos nos quais está inserido, este leitor não
reproduza em sua vida social esta representação presente nas páginas dos jornais, mas é
inegável o poder de influência da mídia neste processo.
É preciso que a Aids deixe de ser uma doença de outros não apenas nos dados
epidemiológicos, mas também nas páginas dos jornais. Os repórteres precisam humanizar
as reportagens sobre Aids, trazê-las o mais próximo possível para a realidade de todos,
abandonar a ideia de que “a doença não tem cara” para adotar a ideia de que “o vírus não
escolhe cara”. É preciso alertar para a gravidade da doença, mas sem esquecer que se
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tratam de seres humanos e não apenas de números em boletins epidemiológicos. É
importante dar espaço às vozes das pessoas que vivem com HIV/Aids em todos os textos
que abordarem o assunto, pois a vivência é tão importante quanto o conhecimento técnico,
não fosse assim, não haveriam novos casos de contaminação mesmo com as inúmeras
campanhas de prevenção já realizadas.
Se é possível que a representação social das Pessoas Vivendo com HIV/Aids na
mídia seja alterada algum dia, isto só será possível por meio das vozes destas pessoas,
quando elas próprias passarem a ser construtoras de sua própria representação social, e
não os cientistas, os médicos, as autoridades políticas ou quaisquer outros atores sociais.
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