
 Em que medida os preconceitos em torno das AIDS tem consequências efetivas na 

disseminação da doença? 

- Achar que a doença está relacionada a grupos específicos de pessoas ou à 

"promiscuidade" interfere na prevenção ampla, fazendo com que as pessoas pensem que 

uma relação heterossexual monogâmica não precise de prevenção. Desde o começo da 

epidemia, na década de 1980, esse tipo de pensamento vem contribuindo para a 

disseminação do vírus.  

 

Qual foi a importância do ativismo político para o controle da epidemia ao longo dos 

anos e como isso influenciou na visão da doença? 

- A mobilização dos pacientes e da comunidade LGBT (por ser erroneamente 

culpabilizada pela epidemia) foi decisiva para denunciar e combater os preconceitos. 

Além disso, as ONGs e grupos de pacientes foram importantes ao cobrarem campanhas 

de prevenção mais eficazes e acesso aos medicamentos e tratamentos disponíveis. 

 

Como foi o processo de tornar público as situações de soropositivos no Brasil e qual foi 

sua importância?  

-  Como assim tornar público? Pessoas que tornaram público seu diagnóstico? Há 

alguns casos de pessoas famosas, como o cantor Cazuza e o escritor Caio Fernando 

Abreu. Eles tiveram um papel importante na tentativa de desmistificar a doença e 

combater os preconceitos. Contudo, no caso do Cazuza que é mais famoso, alguns 

meios de comunicação exploraram a questão de modo bastante insensível. A família 

dele inclusive moveu (e ganhou se não me engano) um processo contra a revista Veja 

por causa de uma reportagem bastante ofensiva - acho que vale a pena você pesquisar a 

respeito.  

 

Por outro lado, transformar a doença em arte, falando dela em livros e músicas 

contribuiu para que outras pessoas encarassem o tema com mais sensibilidade.  

- Há outras pessoas que também tiveram um papel importante nisso, como o Betinho, 

ativista ligado a campanhas de combate à fome que participou da primeira ONG de luta 

contra a AIDS. E Valéria Polizzi, mulher que se descobriu soropositiva ainda na 

adolescência (a transmissão foi pelo primeiro namorado) e transformou sua história num 

best-seller infanto-juvenil, chamado 'Depois daquela viagem'. Nos anos 90, esse livro 

foi muito importante para incentivar a prevenção para os jovens (eu li quando tinha a 

sua idade e hoje também analiso esse livro na minha tese). 

 



Dentre as causas sociais que precisam de atenção nas lutas políticas está o combate à 

discriminação e à intolerância. Entre tantos fatores que geram a discriminação está a 

AIDS, a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, uma doença transmitida pelo HIV 

(vírus da imunodeficiência humana) através do sangue, de relações sexuais sem uso de 

preservativos, na gravidez, amamentação ou no parto. 

Essa descriminação contra pessoas com soropositivo tem relação com a história dessa 

enfermidade, pelo fato de no início dos registros desta encontrou-se certo padrão em que 

diversos homens homossexuais foram infectados com a AIDS. Por esse motivo, mesmo 

com inúmeros homens heterossexuais tendo o vírus em seu organismo, a doença ficou 

conhecida como uma “peste gay”. Surgiu um discurso baseado em risco iminente de a 

coletividade ser atingida pela peste gay, influenciando os modos de vida e valores e, 

com isso, a construção social da AIDS se fortaleceu na ideia de doença contagiosa, 

incurável, mortal, provocada pelo castigo divino. Começou-se, então, a evitar os 

portadores do vírus HIV por medo de contaminação e pelo certo desgosto que tinham 

por este pois havia esta ideia que a doença era uma punição divina. 

Apesar dos estigmas impostos à doença, o Brasil rapidamente começou pela busca de 

tratamento e controle como, por exemplo, o decreto que oficializou o licenciamento 

compulsório do anti-retroviral Efavirenz em maio de 2007 e o tratamento gratuito para 

soropositivo ou as atividades para lembrar o Dia Mundial de Luta contra a Aids em 

2008. 

Um grande exemplo de uma figura que ajudou pessoas a começarem a falar e pensar 

sobre a AIDS e desmistificá-la foi Cazuza, que encarou a AIDS em uma época em que o 

vírus dizimava multidões em todo o mundo, com vítimas também no meio artístico 

brasileiro, como o cartunista Henfil (em 1988) e o ator Lauro Corona (em 1989). Além 

dos feitos de sua mãe na luta contra a AIDS, como a criação da Sociedade Viva Cazuza, 

instituição aberta em 17 de outubro de 1990 para cuidar de crianças infectadas com o 

vírus da AIDS. 

Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, formou-se a Organização das Nações 

Unidas com o objetivo de promover diálogos pela obtensão da paz mundial, é composta 

por agências especializadas que atuam em direito, segurança, desenvolvimento 

econômico, progresso social e direitos humanos. A ONU mostra-se influente e bem 

sucedida em momentos de crise localizada e apoia projetos e programas sociais, além de 

ser um importante canal de comunicação e troca de informações entre as nações e suas 

realidades. Campanhas de conscientização ganham maior visibilidade quando 

transmitidas pela Organização. 

 

 

 

 



Eu tinha vinte e estava na faculdade. Eu não quis olhar na cara das pessoas por 

um tempo. Agora isso soa tão infantil, mas eu acho que todo mundo é assim aos vinte 

anos. Mas, na verdade, descobri que esse pensamento era infantil bem cedo. As pessoas 

com quem falei se preocupavam bem mais com meu bem estar do que com qualquer 

outra coisa. Claro, houve suas exceções. Hoje eu até entendo as exceções. Foi difícil 

para elas também. Como eu disse, pessoas de vinte anos são bem menos maduras do 

que dizem por aí.  

Apesar da segurança que meus pais tentavam me transmitir, a relação pessoal 

com a doença continuou árdua. Como um jovem que precisa ao menos encontrar uma 

utilidade em qualquer situação, busquei os livros e as pesquisas como meus portos 

seguros. Apesar de todo preconceito em volta, apesar de toda morte social que a AIDS 

promovia, eu me segurava na imagem dos grandes artistas e intelectuais que passaram 

pela mesma situação. Porém, assim que imaginava ter encontrado um apoio, logo essa 

ideia era quebrada por minha própria autocrítica. Jamais poderia me comparar a homens 

como Caio Fernando Abreu, Betinho ou Cazuza. Na época em que a AIDS era uma 

verdadeira sentença de morte, mesmo assim eles haviam sido capazes de tornar suas 

sinas em arte, em uma revolução. Eu estava fadado a ser somente mais um nas diversas 

estatísticas. Em momentos em que meu orgulho me dominava, agradeço minha 

consciência que me impedia de romantizar ainda mais uma doença que levou à morte de 

tantos. 

Meus devaneios, típicos da minha juventude, me levavam a esquecer os diversos 

outros números das estatísticas que eu conheci em meu processo. Essas possíveis 

estatísticas eram pessoas, com histórias, dramas e superações. Minha primeira ida ao 

posto de saúde me levou a conhecer algumas dessas pessoas, outras foram minhas 

visitas ao GAPA. Essas pessoas me ajudaram a parar de me portar como um criminoso 

procurado, sempre olhando para os lados e parecendo sorrateiro em todas minhas as 

visitas a esses espaços. 

Ainda me lembro da mulher grávida cujos pais viveram o ápice da liberdade 

sexual, eles contavam diversas histórias de suas vidas que despertavam sua imaginação 

quando criança e agora faziam o mesmo comigo. Lembro-me de que ela contou que 

quando nasceu ainda não existiam todos os métodos de prevenção contra a transmissão 

do vírus de mãe para bebê e que, desde pequena, aprendeu, com a ajuda dos pais, a 

conviver com o vírus do HIV. Agora, ela estava tomando as providências para que sua 

filha não tivesse o vírus e começou o pré-natal no primeiro mês. 

Mesmo com tantas pessoas, com tantas histórias, a que mais me marcou foi a 

do senhor que vinha a quase todas as reuniões do GAPA desde que seu namorado 

falecera, em função da AIDS. Quando ainda eram jovens, não existiam remédios que 

controlavam os efeitos da doença no corpo. Ele fazia questão de receber os novos 

membros e participar das companhas de conscientização que eram promovidas. Que 

desperdício eu não ter mantido contato com essas pessoas após ter me mudado de São 

Paulo. 


