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RESUMO 

 

A epidemia de AIDS completa 30 anos desde a sua divulgação no início dos 

anos 1980. Desde então, modelos de enfrentamento da epidemia surgiram 

como respostas a sua disseminação e a um imaginário social e psíquico 

marcados pelas figuras da morte, da culpabilização e da estigmatização das 

pessoas afetadas pela doença. Diante desse quadro, outras práticas se 

organizaram reforçadas pela própria dinâmica da epidemia, da mobilização 

social e do surgimento das terapias antirretrovirais, indicando a necessidade 

de se pensar um sistema de cuidados específico para as Pessoas que Vivem 

com HIV/AIDS (PVHA), que vai além da doença. Tais reformulações estão 

condensadas no conceito de “promoção à saúde” que representa uma 

ampliação do olhar sobre a política assistencial sintetizada pelas noções de 

empoderamento e vulnerabilidade. Assim, a presente pesquisa tem como 

objetivo compreender os processos de subjetivação das PVHA, no contexto 

de um “grupo de adesão ao tratamento” no município de Aracaju, a partir do 

confronto entre seus discursos, o imaginário em torno da AIDS e o discurso 

institucional. A análise dos discursos do grupo de adesão e das PVHA 

mostraram a dupla importância da problematização e da consolidação da 

política de promoção à saúde, na medida em que a mesma se inscreve em 

modelos de inteligibilidade da doença e de sociedade marcados por 

dispositivos de controle e segurança associados ao discurso moderno da 

prevenção. Nesse sentido, formas de pensar a política de atenção e a própria 

clínica psicológica podem reproduzir processos de sujeição em torno da 

culpa, da vitimização e da instrumentalização política que sustentam o lugar 

da AIDS como doença do outro a ser governado. Mas, ao mesmo tempo, o 

“grupo de adesão” indica sua potência afetiva e crítica, que resiste às 

sujeições em nome de um comum, que não recaia em uma lógica identitária,  

a amizade. 
 

Palavras-chave: grupo de adesão de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS; promoção à 

saúde; processos de sujeição e subjetivação  
 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The AIDS epidemic turns 30 years since its release in early 1980. Since then, 

models have emerged to fight the epidemic and responses to its spread and a 

social imaginary and psychic marked by the figures of death, the blame and 

stigmatization of people affected by the disease. In this situation, other 

practices organized reinforced by the dynamics of the epidemic, social 

mobilization and the emergence of antiretroviral therapies, indicating the 

necessity of considering a specific system of care for people living with HIV 

/ AIDS (PLWHA) that goes beyond of disease. Such reformulations can be 

condensed in the concept of "health promotion" which is an expanded look 

at the health care policy toward PLHA synthesized by notions of 

empowerment and vulnerability. So, this research aims to understand 

subjectivation processes of PLWHA in the context of a "group of treatment 

adherence" in the city of Aracaju, from the clash between their narratives, 

the imaginary about AIDS and the institutional discourses. The analysis 

discourses of group membership and the PLWHA showed the dual 

importance of the problems and the consolidation of policy for health 

promotion AIDS, to the extent that it falls models of intelligibility of the 

disease and society marked by control and safety devices associated with the 

modern discourse of prevention. In this sense, ways of thinking about health 

care policy and psychological clinic itself may reproduce processes of 

subjection about the guilt, victimization and political exploitation that holds 

the place of AIDS as a disease of the others to be governed. But at the same 

time, the “membership group" indicates their affective and critical power, 

that resists constraints in the name of a common, for does not fall into an 

identity logical, the friendship. 
 

Keywords: membership group of people living with HIV/AIDS; health promotion; 

subjection/subjectivation processes 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo dados do Ministério da Saúde, estima-se que há no Brasil, atualmente, 

600 mil pessoas vivendo com HIV/AIDS. Esses números representam dois avanços 

importantes e, ao mesmo tempo, novos desafios para os modelos de cuidado e 

enfrentamento da epidemia. Primeiramente, essa informação indica que a epidemia está 

relativamente controlada a nível nacional e que as taxas de mortalidade por AIDS caíram 

significativamente – em média 50% em todo país (GRANGEIRO, et. al., 2009, p. 87). A 

sobrevida das pessoas afetadas pela doença aumentou cinco vezes mais em relação ao 

início da epidemia no Brasil, na década de 1980.  O surgimento e avanço das chamadas 

terapias antirretrovirais (TARV) na década de 1990 aparece como um dos fatores 

fundamentais que resultaram nesses dados. 

Diante dessas mudanças do estatuto clínico e simbólico da AIDS, de uma doença 

fatal e sentença de morte para uma doença crônica e controlável que enseja projetos de 

vida e por isso ressignificação do tratamento, militantes e profissionais das áreas de saúde 

vêm defendendo uma abordagem integral do sujeito que vive com HIV/AIDS com base 

não apenas em medicações, mas, sobretudo, na promoção de ações que pensem a saúde 

de forma positivada, para além de um sistema de tratamento contra a doença 

(CZERESNIA, 2003, p. 4). 

Além dessa mudança de estatuto, está o fato da própria dinâmica da epidemia no 

Brasil e no mundo atingir grupos populacionais variados seja em termos de orientação 

sexual, de classe social e faixa etária, no que alguns chamam de democratização da 

epidemia. A AIDS hoje não tem mais idade, sexo e nem cor. Em Sergipe, por exemplo, há 

2.620 casos notificados, e a incidência da doença tem aumentado na população jovem e 

feminina, principalmente em mulheres casadas, na faixa etária entre 20 e 49 anos
1
. 

Assim, a efetividade dos medicamentos antirretrovirais e a dinâmica da epidemia 

revelaram novas necessidades e desafios para os modos de pensar o enfrentamento da 

epidemia, assim como para pensar políticas adequadas às questões das pessoas vivendo 

                                                 
1
 A informação consta no link abaixo retirado do site oficial da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe: 

http://www.ses.se.gov.br/index.php?act=leitura&codigo=6892 
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com HIV/AIDS (PVHA
2
). É a partir dessas considerações acerca do quadro atual da 

doença, que o presente trabalho toma como questão principal os modos como os 

discursos em torno da assistência e o impacto da doença são subjetivados pelas pessoas 

vivendo com HIV/AIDS no contexto de uma modalidade de atenção em saúde no 

município de Aracaju denominada “grupo de adesão ao tratamento”, que tivemos a 

oportunidade de acompanhar durante sete meses, de novembro de 2011 a maio de 

2012.Em se tratando de um trabalho cujos sujeitos da pesquisa são as pessoas que vivem 

com HIV/AIDS e o principal material de análise são suas narrativas, não há como 

negligenciar a dimensão histórica da epidemia e do seu impacto sobre o imaginário social 

e psíquico dos sujeitos, sob pena de se considerar como naturais e evidentes certos modos 

de pensar a doença, de intervir sobre ela e de lidar com a mesma que encontramos e 

discutimos nesse trabalho.  

Categorias como “pacientes”, “grupo de risco” e “aidéticos”, foram construídas 

historicamente e articuladas a práticas de saúde, se amalgamando com o imaginário 

social em torno da doença e resultando em processos de estigmatização das pessoas, ao 

reduzi-las à sua condição clínica “inevitavelmente degradante, à sua responsabilização 

pela identidade sexual e à condenação fatídica à morte” (PAIVA, 2009, p. 35-36).   

No Brasil, o modo de enfrentamento da epidemia se vincula historicamente ao 

debate sobre a própria política de saúde no país, acerca dos seus princípios de 

organização e direção dos cuidados, no que se chama de movimento da reforma sanitária. 

Esse movimento iniciado em meados dos anos 1970 representava uma resposta ao 

modelo privatista e hospitalocêntrico de saúde até então vigente, além de ser uma 

ressonância da explosão, em âmbito internacional, de movimentos sociais 

reivindicatórios das liberdades individuais e das chamadas políticas identitárias, 

envolvendo, especialmente, o movimento homossexual e feminista em torno dos direitos 

sexuais e da igualdade.  

A ideia de saúde como direito universal e dever do estado estava ganhando corpo 

a partir desse diversos movimentos que contribuíram para a constitucionalização de 

valores como universalidade do acesso à saúde, integralidade da atenção e igualdade da 

                                                 
2
 PVHA é uma sigla consagrada no discurso assistencial voltado aos sujeitos afetados pela doença e que 

indica uma tentativa de crítica à estigmatização. PVHA – Pessoas que Vivem com HIV/AIDS. 
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assistência sem privilégios, princípios fundamentais do sistema de saúde no país, o SUS – 

Sistema Único de Saúde. Universalidade, integralidade e igualdade constituem os 

princípios basilares da organização dos serviços e da atenção no SUS. A integralidade diz 

respeito à oferta de um serviço ou de uma ação de saúde, articulada e de acordo com cada 

caso, de modo a evitar a fragmentação da assistência. Já a “igualdade” diz respeito à 

organização da atenção e da oferta, sem concessões especiais ou discriminações de 

qualquer espécie. Alguns autores preferem utilizar o termo “equidade” ao invés de 

“igualdade”, que é o que consta na lei orgânica do SUS, na medida em que o primeiro 

pretende aprofundar o princípio da universalidade do acesso (todo e qualquer um tem 

direito) para a consideração das necessidades de cada um, ao levar em conta as 

disparidades sociais e regionais no Brasil (PAIM; SILVA, 2010, p. 109). 

As chamadas políticas identitárias assumiram o enfrentamento da epidemia e a 

crítica aos juízos moralizantes em torno da doença nos anos 1980 e se organizaram, 

principalmente, para lutar contra a marginalização dos sujeitos atingidos pela doença e 

em prol dos direitos sexuais, do direito à assistência e à não-discriminação. 

 

O ativismo da sociedade civil, por sua vez, conferiu urgência e manteve 

a resposta à epidemia de AIDS como uma das principais prioridades de 

saúde pública nesses 25 anos. Foi essencial, para tanto, o 

desenvolvimento de conceitos que permitiram a superação de 

abordagens normativas e frequentemente estigmatizantes, 

desenvolvidas no campo da saúde. Nesse contexto, a solidariedade, 

como matriz do ativismo, permitiu que a sociedade criasse um 

movimento para minimizar os impactos negativos da doença e 

promover o envolvimento de uma multiplicidade de pessoas e de 

instituições na luta contra a epidemia. (GRANGEIRO, et. al., 2009, p. 

93). 
 

Nesse sentido, a resposta à AIDS no Brasil veio no bojo desse contexto político de 

redemocratização do país e de movimentos reivindicatórios em torno da diversidade 

sexual e da igualdade.  Segundo Paiva (2009) a construção da resposta brasileira ao 

HIV/AIDS é uma história da “resistência organizada à discriminação”. Os direitos 

humanos se tornaram uma importante referência dos movimentos sociais e dos programas 

governamentais na garantia dos direitos à liberdade e à vida, atrelando e ampliando a 

ideia de processos de saúde-doença como resultante de aspectos contextuais/sociais que 
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exigem estratégias coletivas e estruturais por parte do poder público. A partir desse 

quadro dos direitos humanos, da mobilização social organizada e da própria dinâmica da 

epidemia, outra referência foi se constituindo tanto em torno da perspectiva programática 

de controle da epidemia, quanto da assistência aos sujeitos afetados: a chamada 

promoção da saúde, sendo seus principais conceitos representativos as noções de 

empoderamento e vulnerabilidade (AYRES, 2003, p. 135). 

O conceito de vulnerabilidade, que é originário da defesa dos direitos humanos 

para grupos política e juridicamente desprotegidos e fragilizados, se institui como 

categoria que visa modificar o olhar sobre a epidemia assim como servir como parâmetro 

das estratégias de assistência. “A grande mudança é a consideração de significados 

sociais concretos que atravessam os sujeitos que necessariamente mediam a exposição à 

doença assim como os seus modos de cuidar” (AYRES, 2003). 

O conceito de empoderamento diz respeito a uma tentativa de mudança da relação 

entre paciente e medicina pela qual o primeiro se apropria dos saberes e das práticas de 

saúde, apropriando-se então de uma parte do seu poder. A noção de prevenção positHIVa
3
 

condensa tais conceitos acima referidos e se insere nessa outra forma de pensar o 

processo saúde/doença com o objetivo de mudar a abordagem historicamente consagrada 

do discurso da prevenção, centrado no controle dos riscos de transmissão do vírus HIV e 

no combate à doença. A partir da ideia de vulnerabilidade há uma tentativa de integrar 

prevenção e assistência a partir de ações de melhoria das condições de vida, ampliando 

assim a ideia de saúde, pensada como ausência de doença e um corpo patológico que 

precisa ser tratado e curado, para a saúde como uma questão de condições sociais, de 

suscetibilidade à doença ou ao seu agravamento.O modelo da promoção à saúde se 

associa a valores como cidadania e qualidade de vida trazendo para a estruturação dos 

cuidados ao sujeito que vive com HIV/AIDS uma positivação da sua condição (não são 

só doentes) e a importância do envolvimento dos sujeitos afetados pela doença na política 

assistencial. É nesse contexto de “transição paradigmática” suscitados pelo impacto 

                                                 
3
 O conceito de “prevenção positHIVa” tenta representar uma ampliação do foco nas estratégias de 

assistência às pessoas vivendo com HIV/AIDS para além da oferta de medicamentos. Ao enfatizar a 

dimensão dos direitos dos sujeitos, visa positivar sua condição diante de situações de discriminação e 

estimular o envolvimento dos mesmos nos processos de cuidado enquanto “sujeitos da prevenção” (PAIVA, 

2009, p. 36). 
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político e cultural da AIDS que modos de pensar as necessidades de saúde das PVHA 

como uma questão de promoção social e participação se configuram como referência 

tanto para técnicos e gestores quanto para os próprios sujeitos que recebem e 

ressignificam tais discursos.  

A participação do pesquisador em uma modalidade de atenção à saúde 

denominada “grupo de adesão ao tratamento” – que é uma resultante dessa reformulação 

da política de enfrentamento da AIDS  – mostrou, antes de qualquer coisa, que os saberes 

e formas de intervenção quando confrontados com a experiência das pessoas a partir de 

uma atitude de escuta e de neutralidade (em relação aos conceitos que delimitam o 

modelo de saúde),  tornam visíveis os impasses da política assistencial e os valores que 

ainda a regem.  

É a partir de uma contextualização histórica do impacto da AIDS, que as PVHA 

foram escutadas nas suas questões e a psicanálise enquanto postura metodológica se 

mostrou pertinente. Tal postura exige uma escuta e uma atenção, que podem ser ditas 

flutuantes, que tem como uma de suas marcas o afastamento de toda e qualquer 

categorização conceitual, e assim ajuda a compreender os modos de subjetivação das 

pessoas sem adequá-las a categorias científicas e/ou psicológicas a priori - “(...) a 

matéria-prima de um caso não é o conhecimento, mas o que resiste ao saber, à técnica e à 

teoria” (PERSICANO, 2003, p. 55). Só assim foi possível transformar o grupo de adesão 

em uma discussão exemplar da política assistencial e dos valores sociais na medida em 

que as queixas e inquietações das pessoas se revelaram não apenas como algo psicológico 

decorrente da doença isoladamente mas sim do seu lugar no imaginário social.  

Vale citar, portanto, alguns deslocamentos que a escuta dos sujeitos produziram 

sobre a escrita do trabalho. Eles traduzem duas inversões fundamentais em relação ao 

projeto inicial que servira de baliza para a execução da pesquisa. Se no início da pesquisa 

a preocupação era pensar o conceito de cidadania na clínica psicológica e, 

especificamente, na clínica do sujeito que vive com HIV/AIDS, a questão de pesquisa se 

desdobrou para como as questões das PVHA interrogam a política assistencial a partir 

dos modos de organização da atenção e da sua vinculação a determinadas concepções de 

doença e  subjetividade. 
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Assim, mais do que sujeitos pensados a partir de determinadas características que 

revelariam algum tipo de sujeito geral da doença, a escrita dessa dissertação se baseou no 

que tais sujeitos provocaram de estranhamento ao que está dito ou não-dito nas 

entrelinhas do discurso institucional e clínico. A partir disso, o objetivo geral desse 

trabalho é compreender como os processos de subjetivação das PVHA que pudemos 

acompanhar interrogam o discurso político e social vigentes. Isso torna necessário 

entender o “grupo de adesão ao tratamento” não como uma unidade e sim como parte de 

um dispositivo biopolítico relacionado a toda a história da construção da AIDS como 

doença e como mal. O objetivo geral se desdobra nos seguintes objetivos específicos: 

analisar o impacto da AIDS sobre o imaginário social e a política assistencial, baseada na 

ideia de promoção à saúde que constitui o capítulo 5 desta dissertação; e confrontar as 

questões das PVHA com a organização da atenção às PVHA e com o dispositivo clínico 

no subtópico 5.2 e, especificamente, psicanalítico em torno da atenção aos sujeitos 

afetados pela doença no subtópico 5.3. 

Embora o discurso médico acerca da doença se apresente como neutro, a pesquisa 

mostra que tais discursos estão entrelaçados a dimensões simbólicas do processo saúde-

doença e daquilo que se pensa como cuidado. Eles não produzem apenas conhecimentos 

mais verdadeiros acerca da doença, mas também põem em jogo valores em torno da vida, 

da morte e do adoecer - “(...) a AIDS transcende em muito o universo técnico dos 

cuidados e da assistência médica, e revela alguns dos valores e a ética que funda a nossa 

tradição cultural” (BIRMAN, 1993, p. 113). A estrutura da dissertação é essa tentativa de 

sair desses modelos pré-estabelecidos que nos vestem e nos protegem tão bem.  

Foi durante a investigação do funcionamento do grupo de adesão que se desenhou 

a escrita da pesquisa e a proposta de seu delineamento como uma análise não apenas do 

grupo como objeto em si, mas do grupo como ocasião de aparecimento de discursos que 

representam a posição dos sujeitos que vivem com HIV/AIDS diante do universo da 

AIDS e da política assistencial baseada na promoção à saúde. Assim, as tensões 

vivenciadas no grupo se referem ao próprio contexto histórico da AIDS que, por sua vez, 

se relaciona à sua construção como doença e como mal. Nesse sentido, a hipótese de 

trabalho da pesquisa propõe que o impacto da AIDS e do estatuto do grupo de adesão 
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problematiza os modos de enfrentamento da mesma tanto em termos da política 

assistencial quanto em termos da clínica psi. 

O grupo de adesão é uma ação de saúde ofertada pelo SAE – Serviço de Atenção 

Especializada - voltada para os sujeitos que vivem com HIV/AIDS e demandas de saúde 

ligadas a outras DST´s. Atualmente há mais de 2000 pessoas cadastradas no serviço que, 

fundamentalmente, acolhe e encaminha os pacientes para consultas individuais com 

especialistas em diversas áreas, além de executar outras ações assistenciais como entrega 

de cestas básicas, medicamentos e preservativos. É o serviço de referência 

institucionalizado nacionalmente no cuidado às PVHA. O município de Aracaju possui 

um SAE e um grupo de adesão que atendem pacientes de todo estado de Sergipe, seja por 

demanda espontânea, seja por encaminhamento da rede de saúde. 

 Conceitualmente, o grupo de adesão é uma estratégia de facilitação do tratamento 

por meio da troca de experiências e de acesso a conhecimentos e vivências que 

ultrapassam o atendimento clínico-individual. Apresenta-se como uma ampliação da 

clínica médica propriamente dita, a partir do incentivo a um comportamento de auto-

cuidado, tanto por meio de métodos de educação em saúde, quanto por métodos 

psicológicos, de suporte e apoio emocionais.   

 

O grupo é um ambiente de motivação para o tratamento pelo 

compartilhar de desafios e pela busca de alternativas para superá-los. 

Permite a construção de vínculos, de acolhida, de respeito às diferenças 

e de reforço da autoestima e do autocuidado (BRASIL, 2008, p. 99). 
 

Assim, o campo da promoção à saúde será contextualizado e analisado a partir 

dos discursos em torno do cuidado ao sujeito que vive com HIV/AIDS, com os quais o 

pesquisador teve contato tanto no grupo de adesão quanto no ambulatório de 

especialidades do SAE no qual ocorreram as reuniões do grupo. Nesse sentido, a 

descrição dos discursos do grupo será o ponto de partida da análise. Os discursos em ação 

no grupo permitiram analisar o impacto que uma doença como a AIDS ainda causa no 

imaginário social e na política de saúde. O caso “grupo de adesão” se torna então 

exemplar das questões que a AIDS traz para a conformação da política assistencial e mais 

especificamente para a clínica voltada para as PVHA.  
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Afastar, metodologicamente, o conceito e a teoria, no momento de nossa escuta, 

não quer dizer que estes não nos interessam. Ao contrário, é necessário escutá-los, mas 

sem o privilégio do lugar da verdade. Assim, como dizíamos, trata-se antes de confrontá-

los e revisá-los com os discursos do “grupo de adesão” e das PVHA. Para isso, os 

discursos ali correntes foram distribuídos em três temas que deram o contorno das 

discussões durante as reuniões. Esses temas foram tirados da escuta do grupo de adesão, 

das escutas individuais de PVHA e das entrevistas com os técnicos: o grupo de adesão 

como um “processo grupal”, que envolve o sentido de seu funcionamento e da sua 

estruturação em sintonia com a história social da AIDS; o tema “sujeitos de direitos”, 

relacionado à proposta de promoção à saúde e especificamente ao conceito de “prevenção 

positHIVa” como tentativa de enfrentamento à estigmatização e à discriminação; e o tema 

da “dimensão subjetiva”, relativo às questões pessoais diante do imaginário social e 

psíquico da doença e seu impacto na organização da atenção e, especificamente, na 

clínica psicanalítica. 

Cabe registrar a dificuldade da consecução desse trabalho em virtude da pouca 

disponibilidade de material bibliográfico que aborde diretamente a temática da assistência 

às PVHA, embora sejam abundantes as discussões em torno do impacto da AIDS na 

reformulação da política de enfrentamento da epidemia e no imaginário social. Em se 

tratando especificamente de reflexões da psicanálise sobre o cuidado prestado às PVHA, 

a dificuldade de acesso à bibliografia se torna ainda maior. Mas, diante dessa dificuldade, 

esse trabalho tentou tecer reflexões a partir dos próprios sujeitos afetados pela doença, de 

forma que as ideias aqui escritas refletem uma tentativa de deixar-se conduzir pelo que 

apareceu no contato com as PVHA. 

Portanto, mais do que sujeitos de pesquisa, as PVHA permitiram elaborar um 

trabalho que não só fala deles, mas principalmente fala com eles, a partir da suspensão 

dos discursos sociais e institucionais dos quais ainda são alvos. 
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2. A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA AIDS COMO 

DOENÇA E COMO MAL 

 

A ideia de “doença” como algo provocado por um agente infeccioso isolável e 

transmissível está associada ao surgimento da medicina clínica do final do século XVIII. 

A partir desse discurso médico, a doença passa a indicar um desequilíbrio funcional ou 

uma lesão orgânica causada por agentes específicos que atacam determinada parte do 

organismo. Pode parecer óbvio para o nosso entendimento que a doença tem uma causa 

cientificamente verificável e localizável no corpo. Mas o discurso científico da clínica 

médica, segundo Foucault (2008a), provocou uma transformação nos modelos de 

entendimento da doença, trazendo importantes implicações para a concepção de corpo e 

para o discurso médico. 

Se até meados do século XVIII se pensava o corpo como uma totalidade e a 

doença como uma categoria abstrata, que indicava sua pertença a um conjunto 

determinado de sintomas considerados a partir da vivência intuitiva do doente, na 

modernidade a linguagem/olhar acerca da doença se transforma a partir do método 

anátomo-clínico de dissecação dos cadáveres. A anatomia patológica se constitui como 

modelo de identificação da doença, não em um quadro nosográfico ideal, mas relacionada 

a um órgão específico que foi lesionado ou cujo funcionamento foi comprometido. Ou 

seja, a doença se torna o próprio corpo doente compartimentado em peças anatômicas, na 

medida em que a mesma se anatomiza espontaneamente (MACHADO, 2009, p. 98). 

Com isso, o corpo começa a ser visto como organismo composto de partes mais 

ou menos dependentes entre si e a vida biológica passa a ser pensada como uma máquina 

que funciona com o seu negativo – a doença/a morte. A morte deixa de ser pensada de 

forma metafísica, como algo ligado ao mal, e desce à materialidade do corpo.  

 
a doença se desprende da metafísica, do mal com quem, há séculos, 

estava aparentada, e encontra na visibilidade da morte a forma plena em 

que seu conteúdo aparece em termos positivos. (...) da colocação da 

morte no pensamento médico nasceu uma medicina que se dá como 

ciência do indivíduo (FOUCAULT, 2008a, p. 217). 
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Segundo Foucault (2008a) é essa mudança na linguagem/olhar operada pela 

clínica médica a partir de um modelo da anatomia patológica, do corpo sem vida e da 

doença como seu desvio interno que se oferece analiticamente para o olhar do médico, 

que torna possível um discurso acerca do indivíduo/homem a partir da figura da doença e 

da morte. Essas passam a ser consideradas não mais como o mal sofrido, mas agora como 

o desvio interno da vida, visível e inteligível com um sistema de causalidade próprio. 

Noções como normal e anormal são estabelecidas pelo discurso médico, que agora se 

constitui como o discurso da doença, e por isso do corpo, e assim se transformam em 

categorias paradigmáticas das ciências humanas.  

Segundo Czeresnia (2000) a história dos modos de pensar a AIDS e a sua 

propagação passa por essa transformação do discurso médico e a emergência de 

categorias pretensamente neutras surgidas nesse contexto do corpo como o organismo 

que não reagiu o suficiente para impedir a doença. As noções de contágio, epidemia, 

transmissão, prevenção, grupo de risco e comportamento de risco se inserem nessa 

perspectiva. Essas noções, para autora, atualizam uma dimensão simbólica das teorias 

científicas acerca das epidemias. O que está em jogo com categorias como contaminação, 

contágio e transmissão é a consideração da relação do homem com o outro a partir da 

questão do contato, ou seja, a racionalidade médica se inscreveria também em um modelo 

antropológico em torno de valores constitutivos do processo civilizador da modernidade.  

 

O processo de construção científica e cultural das teorias sobre doença 

foi um dos componentes do processo civilizador que produziu 

representações que tenderam a tornar o corpo uma estrutura cada vez 

mais defendida, protegida, como demonstram as inúmeras metáforas 

militares que impregnam o discurso médico (CZERESNIA, 2000, p. 28-

29). 
 

Em se tratando de AIDS e da sua história, a questão do contato se radicaliza na 

medida em que a AIDS atualiza a relação do homem com os tabus em torno do corpo, do 

sexo e da morte. Historicamente, o tabu representa uma proibição ao contato com objetos 

ou pessoas cuja transgressão teria como consequência algum tipo de expiação.  

O conceito de tabu expressa uma proibição pelo medo do contato. Na medida em 

que a AIDS se constitui como uma doença de um corpo “portador” de um mal e ao 

mesmo tempo um corpo representado como suporte das interações humanas e do impacto 
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das mesmas em termos de afetos e desejos, se configura assim uma ambivalência em 

torno daquilo que permite desejar e ser desejado e daquilo que é proibido e perigoso. O 

tabu é a formação de compromisso entre este aspecto de contato e de perigo do corpo 

humano. 

No clássico Totem e Tabu (1996), Freud associa o tabu ao esquema de 

funcionamento da neurose obsessiva, que expressa essa ambivalência (desejo de tocar e 

proibição real) que, quando reprimida, produz um retorno sob a forma de sintoma e se 

descola para objetos substitutos do primeiro objeto de desejo (FREUD, 1996, p. 46). É 

essa ambivalência que constitui os laços sociais em torno do que é permitido e proibido. 

Segundo Freud (1996) a ideia de tabu como uma proibição acompanha a formação 

da civilização e representa uma ambivalência na formação dos laços sociais. Se, por um 

lado, esse tipo de proibição indica um potencial perigo e consequência nociva em virtude 

da impureza, por outro lado, é o que produz desejo e atração pelo seu caráter de proibição 

e repressão. A principal implicação desse mecanismo de funcionamento é que o tabu se 

torna autônomo a tal ponto que o motivo de sua proibição se torna secundário em 

comparação às ações subsequentes de defesa e da culpa quanto à insistência do desejo.  

 

Como no caso do tabu, a principal proibição, o núcleo da neurose, é 

contra o tocar e daí ser às vezes conhecida como fobia de contato. A 

proibição não se aplica meramente ao contato físico imediato, mas tem 

uma extensão tão ampla quanto o emprego metafórico da expressão 

“entrar em contato com”. (FREUD, 1996, p. 45) 
 

Segundo Birman (1993) é justamente nesse imaginário obsessivo e culpabilizante, 

no qual as figuras da sexualidade e da morte são elementos fundamentais, que a AIDS se 

inscreve reforçada pelo caráter epidêmico da doença e do corpo como algo perigoso e 

desejável, signo do mal e ao mesmo tempo promessa de prazer:  

 

“Com a AIDS, a figura da morte se inscreve novamente na experiência 

do gozo, apresentando-se então, mais uma vez, como o Outro que se 

interpõe no cenário do prazer. Por isso mesmo a morte é obscena nesta 

cena, na medida em que a figura da morte canibaliza e devora a 

experiência erógena”. (BIRMAN, 1993, p. 111) 
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No começo da epidemia, a sexualidade foi reconfigurada como tabu e como figura 

do mal e, ao mesmo tempo, ressignificada cientificamente como uma experiência de risco 

por práticas sanitárias que, no início da epidemia, implicaram naquilo que Bezerra (2000) 

chama de “demonização da epidemia”. Esses mensageiros do mal seriam as figuras do 

homossexual, da prostituta e do usuário de drogas. Essa série sexualidade-tabu-risco 

inscreveu o contágio em um juízo moral do gay ou da prostituta como culposos 

decorrente das ditas práticas sexuais “promíscuas” ou “antinaturais” (BEZERRA JR., 

2000, p. 78). 

O aspecto epidêmico da doença, sua imensa taxa de mortalidade, sua associação 

aos ambientes homossexuais, de prostituição e de promiscuidade, sua enorme exposição 

midiática (que produziram como efeito, também, a exposição das preferências sexuais de 

diversas figuras públicas, afetadas pela doença) fazem com que a AIDS apareça como 

mal mortal diretamente ligado aos desvios do desejo sexual. Ainda pesa aqui que este 

período de aparecimento da doença coincidia com a abertura e a relativização da norma 

heterossexual monogâmica, que nos anos 70 foram objeto de crítica por movimentos que 

defendiam a afirmação de formas de sexualidade que fugiam à norma. Ou seja, com o 

surgimento da AIDS nesse período de legitimação e publicização dos direitos sexuais, a 

doença se associou diretamente a uma modalidade de desejo, constituindo assim um dos 

principais elementos do imaginário social estigmatizante. 

 
(...) enquanto que nas clássicas doenças venéreas a morte é considerada 

como uma consequência mediata e tardia da volúpia sexual, na AIDS a 

morte é a consequência imediata do desejo sexual. (...) o que está em 

pauta com a AIDS é o reconhecimento do pluralismo do desejo, com a 

constituição de outra norma sexual e a suspensão de qualquer interdição 

em face do desejo homossexual.  (BIRMAN, 1993, p. 112) 
 

A AIDS, como uma nova epidemia e pela sua infecciosidade, deu uma base 

material ao tabu do contato e revitalizou a experiência do contágio como vivência 

subjetiva da associação da sexualidade com o mal. Seu impacto no imaginário social 

também supõe que a sua integração como doença e como mal se relaciona a valores 

sociais da modernidade. Essa característica exigiu a consideração da dimensão simbólica 

nas políticas de saúde pretensamente assépticas (CZERESNIA, 2000, p. 24). 
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A história social da AIDS vem marcada pela consideração das chamadas 

sexualidades desviantes que, pela sua perversão e promiscuidade, seriam responsáveis 

pelo seu padecimento em contraposição aos acometidos acidentalmente. Isso gerou uma 

classificação, “doentes por culpa” e “doentes por acaso”, que se deu especialmente pela 

própria prática médica do diagnóstico de AIDS (CAMARGO JR., 1995, p. 30). Por essa 

dissociação entre culpados e vítimas ter se formado em um momento de afirmação 

política da identidade gay e dos direitos sexuais, dois desafios foram demandados aos 

movimentos sociais em torno da AIDS: a garantia do direito ao tratamento da doença e a 

luta contra a discriminação social. 

Hoje, o discurso da medicina e as chamadas “políticas identitárias” já divulgaram 

outras causas etiológicas, mas o imaginário ainda atuante parece fazer das conquistas em 

termos de direitos e liberdades um aspecto formal e insuficiente diante do dia a dia das 

relações sociais, o que sugere que o sistema de representação da doença ainda se organiza 

em torno da culpa reforçada por práticas de prevenção e individualização da doença. 

Sontag (2007) destaca como as metáforas da AIDS, em torno da poluição e da invasão, 

sustentam uma linguagem da paranoia diante do outro como diferença e, portanto, 

ameaça. As próprias descrições conceituais de sua evolução como doença invasora 

representam essa linguagem – imunidade, defesa, ameaça (SONTAG, 2007, p. 91). 

A autora faz uma crítica ao que ela chama de “militarização da AIDS” em cima de 

modelos científicos e morais que implicaram na prevalência de práticas de saúde em 

torno da prevenção do risco. Sontag destaca como o “modelo da guerra” se tornara a 

oportunidade de mobilização ideológica da sociedade diante da AIDS, o que teria 

reforçado, em uma sociedade individualizada, a tendência a fazer do outro um alienígena 

e da doença algo que invade “de fora” a sociedade. A metáfora militar, recorrente nas 

campanhas preventivas de saúde pública, contribuiu significativamente para a 

estigmatização da doença e daqueles que estão doentes. 

 
A transformação da doença em inimigo leva inevitavelmente à 

atribuição de culpa ao paciente, muito embora ele continue sendo 

encarado como vítima. A ideia de vítima sugere inocência. E inocência, 

pela lógica inexorável que  rege todos os termos relacionais, sugere 

culpa. (SONTAG, 2007, p. 86). 
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As formulações de Czeresnia (2000), que complementam as ideias de Sontag 

(2007), propõem que o elemento insistente do imaginário estigmatizante da AIDS está 

associado à transformação do corpo pelo discurso médico que, ao pensá-lo como um 

sistema defensivo, convoca as práticas sanitárias a lidar com a enfermidade como uma 

questão de combate militar à doença.  

Nesse sentido, produziu-se com a AIDS um deslocamento da percepção do 

contágio, de uma questão inserida na problemática do contato com o corpo do outro – 

posto em jogo, por exemplo, no modelo da lepra que autorizou a exclusão social dos 

sujeitos – para o contágio na problemática de um corpo infectado e adoecido através da 

transmissãopor um agente neutro - o vírus. 

Essa outra racionalidade pretensamente neutra operada pela categoria de 

transmissão põe em jogo práticas racionais de controle in loco e relativiza uma 

abordagem moralizante do contágio (CZERESNIA, 2000, p. 25). Historicamente, é o 

modelo da peste que apareceu como paradigma dessa transformação nos modos de pensar 

e intervir em torno de epidemias.  

Se antes, se pensava as interfaces do corpo como aberturas e uma espécie de 

permeabilidade ambiente-homem condensada na ideia de contágio/contaminação, com a 

ideia moderna de doença o conceito de transmissão se constitui como o conceito operador 

das políticas sanitárias efetivadas especialmente pelas campanhas de saúde pública.  

Czeresnia indica o quanto a ideia de “transmissão” está na base da concepção 

moderna de alteridade como resultante da elaboração cultural da teoria da doença como 

transmissão. Nesse sentido, se a reconceitualização da AIDS como doença transmissível 

implicou em uma crítica ao “medo do contato”, isso não desfez a carga moral e simbólica 

da AIDS enquanto doença do outro que ameaça com um vírus, se constituindo outra 

matéria do processo de estigmatização dos sujeitos afetados pela doença.  

Para Czeresnia (2000) tal insistência/repetição de uma dimensão simbólico-moral 

das teorias sobre epidemias indicam justamente que a AIDS não se limita apenas a uma 

questão de modernização da teoria – transmissão no lugar de contágio – mas se relaciona 

especialmente aos valores mobilizados pela doença em torno da ordem, do controle e da 

segurança que se constituíram como modelos de nossas relações com os outros na 

modernidade. Nesse sentido, a partir de uma perspectiva de interpretação simbólica das 
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teorias sobre epidemias e analisando historicamente o impacto da epidemia de AIDS 

sobre a subjetividade, pode-se perceber o quanto formas de saber e de intervenção 

reproduzem valores em relação à experiência do corpo como corpo simbólico inserido em 

uma ordem social e que transcende sua percepção como peça anatômica. 

Birman (1993), Bezerra (2000) e Czeresnia (2000) marcam que o impacto da 

AIDS evidencia que o conhecimento em torno da doença está intrinsecamente ligado a 

valores modernos, incidindo em práticas preventivas que regulam nossas relações com a 

diferença, com a vida e com a morte.  

  

2.1. AIDS e respostas institucionais  

 

Czeresnia (2003) chama atenção para o quanto a racionalidade médico-científica 

construiu noções de saúde e doença afastadas das experiências concretas da saúde e do 

adoecer. Foucault (2008a) já indicava que a construção da noção de doença mais do que 

uma aproximação objetiva do corpo, fundou outro “olhar sobre o corpo”, que passa agora 

a ser pensado não a partir do conceito de saúde, mas de doença. O discurso médico se 

constitui em torno da negatividade objetiva do corpo sem vida. Nesse sentido, práticas 

sanitárias se constituíram em cima da noção moderna de doença que tende a tomar o 

corpo como objeto último das ações de saúde. E é seguindo esse postulado que o discurso 

da prevenção se constituiu como modelo de intervenção, na medida em que se orienta no 

sentido de evitar danos, de gerir riscos e controlar a transmissão de doenças. 

 

As ações preventivas definem-se como intervenções orientadas a evitar 

o surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e 

prevalência nas populações. A base do discurso preventivo é o 

conhecimento epidemiológico moderno; seu objetivo é o controle da 

transmissão de doenças infecciosas e a redução do risco de doenças 

degenerativas ou outros agravos específicos. Os projetos de prevenção e 

de educação em saúde estruturam-se mediante a divulgação de 

informação científica e de recomendações normativas de mudanças de 

hábitos. (CZERESNIA, 2003, p. 42) 
 

Segundo Dâmaso (1995), o saber construído em torno da AIDS possuía uma 

dimensão objetivista, caracterizada pela ênfase em pesquisas experimentais com fins de 

elucidação do comportamento viral e da definição sintomatológica da doença, que 
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desembocaria em um “somatismo empirista”. Essa objetivação da doença está implicada 

na própria ideia de “imunodeficiência adquirida” que relaciona o sistema imunológico a 

um sistema defensivo que opera à revelia dos sujeitos da experiência da enfermidade. 

Nesse sentido, o positivismo experimental teria como efeito a exclusão dos sujeitos da 

doença e a sua transformação em sujeitos alvos de uma política sanitária (DÂMASO, 

1995, p. 18). 

Por isso, o enfrentamento da AIDS, na década de 1980, enfatizou a estratégia de 

esquadrinhamento e controle dos comportamentos dos indivíduos enquanto objetos 

manipuláveis por técnicas de publicidade e de condicionamento, com fins de mudança 

dos hábitos. A AIDS como experiência ligada à cultura, costumes e contextos de 

sociabilidades, foi reduzida a uma vontade de controle e prevenção do mal enquanto 

ameaça social. Uma consciência pública em torno da prevenção se constituiu marcada 

pela publicidade da doença como risco a se proteger. 

Segundo Parker (2000), esse reducionismo das formas de pensar a pesquisa e a 

intervenção em torno do HIV/AIDS, ligadas a tal “somatismo empirista” e a uma 

abordagem descontextualizada do comportamento, teve como efeito a disseminação da 

doença. A AIDS, na década de 1980 e início de 1990, não seria possível em 

heterossexuais, muito menos transmitida da mulher para o homem, e a noção de grupos 

de risco se tornara uma condição operativa nas intervenções até a década de 1990, 

reforçando assim a discriminação e o estigma social.  

Por tal abordagem, os comportamentos em torno da AIDS, especialmente os 

sexuais, teriam como pressuposto uma relação causal direta entre desejo, comportamento 

e identidade, tendo como respostas necessárias campanhas e práticas de saúde 

discriminatórias. O comportamento nas pesquisas da década de 1980 era pensado como 

uma questão de aprendizagem a partir de informações sem levar em conta os contextos de 

interação e a cultura, prevalecendo dados descritivos e pesquisas epidemiológicas em 

torno do risco.  

Só a partir de pesquisas etnográficas realizadas na década de 1990, a cultura e as 

relações sociais entraram em questão como condicionantes da disseminação e das formas 

sociais de reação à AIDS. Tais pesquisas significaram uma virada no modo de abordar a 

infecção por HIV, na medida em que se descolaram dos dados epidemiológicos baseados 
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nas categorias de risco e de prevenção, considerando agora os comportamentos em 

contextos e as ações de combate a partir de uma perspectiva programática. “a prevenção 

do HIV/AIDS deve ser entendida como parte de um processo mais amplo de 

transformação social, (...) de correção da desigualdade e da injustiça social e econômica 

(...)” (PARKER, 2000, p. 76). 

A análise sociocultural abriu caminho para preocupações de natureza política e 

econômica associada aos fatores de risco como desigualdade social, discriminação e 

violação de direitos humanos. Respostas políticas foram implementadas se descolando de 

um simples gerenciamento técnico. E aí entram em discussão as ideias de vulnerabilidade 

e direitos humanos como princípios estratégicos para a prevenção da AIDS, não só no 

sentido do combate à disseminação, mas também à estigmatização.  

 Movimentos organizados em torno da AIDS surgiram tendo como foco o 

combate à discriminação e à desigualdade, que reforçam a vulnerabilidade dos sujeitos à 

infecção e às suas complicações. O discurso científico que tanto contribuiu para alimentar 

preconceitos foi relativizado pela própria dinâmica da epidemia. Hoje se assiste a uma 

“democratização da doença”, que tem como características dois fenômenos: a 

infantilização e a feminilização da epidemia, sendo a noção de grupos de risco 

paulatinamente substituída pela ideia de comportamento de risco e vulnerabilidade, 

marcando assim o caráter cultural da doença e da sua disseminação (PARKER, 2000, p. 

102). 

Com o pressuposto de que as representações em torno da AIDS e os fatores de sua 

disseminação são condicionados e interpretados a partir do contexto simbólico-cultural, 

outras formas de intervenção foram suscitadas e mudaram o alvo: não mais centrar a 

intervenção sobre os chamados comportamentos ou grupos de risco, mas também investir 

na mudança de normas e valores culturais que modelam tais comportamentos.  

Para Parker (2000), a adequada análise do HIV/AIDS passa por essa evolução do 

entendimento e da intervenção, seja técnica, cultural ou política. Ou seja, a luta contra a 

AIDS está diretamente associada à qualidade do vínculo entre ética, ciência e política na 

construção do que o autor chama de uma “epistemologia da solidariedade”.  

 
(...) nem a ciência nem o ativismo em HIV/AIDS são concebíveis, fora 

ou separadamente, de um arcabouço ético mais amplo, enraizado numa 
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filosofia moral capaz de prestar significado a nosso trabalho e capaz de 

respeitar, ao mesmo tempo em que ultrapassa as particularidades e 

diferenças que nos definem (PARKER, 2000, p. 109). 
 

Essa mudança na abordagem da AIDS teve como marca importante os 

movimentos sociais e o seu caráter de protagonismo em relação ao discurso médico, 

favorecido por uma crise de tal discurso e pelo caráter de impotência da medicina frente 

ao avanço da epidemia. Assim, seria fonte de angústia em relação a AIDS não só o risco 

moral de uma homossexualidade contagiosa, mas também o medo decorrente da 

percepção dos limites da medicina. Foi nesse contexto que as pessoas acometidas se 

articularam politicamente e se apropriaram de aspectos técnicos da doença (AYRES, 

2003, p. 135). 

Hoje, com o enfrentamento da AIDS consolidado institucionalmente e com o 

estatuto de política pública, a dimensão social da epidemia se torna ponto de partida dos 

programas institucionais. A política nacional de HIV/AIDS aparece como uma das mais 

estruturadas do mundo e considerada modelo de captação e operacionalização de recursos 

por meio de programas de prevenção e de disponibilização de insumos para o tratamento 

da doença de forma gratuita e universal.  Três grandes eixos de ações operacionalizam a 

política: a promoção à saúde; diagnóstico, tratamento e assistência; e desenvolvimento 

institucional e gestão.  

A conformação dos cuidados em saúde no Brasil está definido como direito 

social, formalizado por princípios constitucionais como acesso universal às ações e 

serviços, integralidade da atenção, equidade e participação social na fiscalização dos 

serviços de saúde. Tais princípios indicam o direcionamento do movimento de reforma 

sanitária no país, em meados dos anos 1970, como mecanismo de seguridade social 

(FLEURY, 2009, p. 747). 

 Práticas de saúde, materializadas tanto em serviços quanto em ações, se 

formulam a partir desses valores e encontram na legislação vigente sua regulamentação e 

legitimidade. A constituição brasileira de 1988 instituiu a saúde como direito de todos e 

dever do Estado e, ao mesmo tempo, ampliou o seu significado ao trazer para a sua 

definição o aspecto da promoção. A ideia de promoção à saúde tem como objetivo 

fundamental consolidar o olhar social das determinantes dos processos de saúde-doença, 
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de forma a ultrapassar o modelo biomédico ao ressaltar também as condições e modos de 

vida da população (BRASIL, 2008, p. 13).  

A concepção da saúde como direito e promoção se apresenta, portanto, como um 

dispositivo constitucional de proteção amarrado por valores de cidadania e justiça social. 

A chegada da epidemia de AIDS no Brasil encontra esse terreno favorável para a 

discussão da saúde como direito. O Brasil se encontrava em um período de transição 

democrática marcado pela efervescência de movimentos sociais em torno de pautas de 

direitos humanos como liberdade, igualdade e justiça social como bandeira de luta pela 

redemocratização e crítica aos anos de opressão ditatorial. É nesse contexto de explosão 

de organizações da sociedade civil, no debate político pós-ditadura dos anos 80, e 

impacto da epidemia de AIDS, que a noção de promoção à saúde de saúde é trazida para 

a cena governamental, levando em conta os aspectos políticos e culturais dos processos 

de saúde-doença-cuidado. 

A consideração dos direitos humanos, a positivação dos processos de saúde e de 

doença, em detrimento de práticas focadas na doença, e a contextualização social desses 

processos se condensam, portanto, na noção de promoção à saúde. No caso da política 

assistencial voltada para a AIDS isso significa não tomá-la apenas como uma questão de 

técnica e gestão. Política de saúde passa a ser também um problema de estruturação de 

políticas globais que visem não apenas a cura e o tratamento em torno da doença, mas 

que também é atenta à dimensão dos significados sociais e concretos da experiência de 

saúde e do adoecer. As ideias de “contexto social” e “situação de saúde” entram nos 

discursos governamentais como forma de mudança e de consideração da complexidade 

dos processos de saúde e doença na direção das práticas de saúde.  

Com a promoção de saúde abre-se uma perspectiva de trabalho que não considere 

apenas a mudança comportamental a partir do condicionamento de indivíduos, 

independente dos seus contextos de significação. Assim, a política de saúde passa a ser 

um conjunto articulado de aspectos individuais e sociais, na medida em que se pretende 

levar em conta o modo de vida de cada um e os sistemas sociais de determinação dos 

processos de saúde e doença. 

Os principais conceitos do campo da promoção à saúde são os de vulnerabilidade 

e empoderamento. Eles ampliam as intervenções em torno do HIV/AIDS para além do 
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corpo doente, se estendendo aos determinantes sociais da epidemia e da implicação dos 

sujeitos no cuidado e enfrentamento da mesma. É a partir do discurso da promoção à 

saúde que os sujeitos que vivem com HIV/AIDS entram na cena da discussão amparados 

pelo paradigma dos direitos humanos como instrumento fundamental de luta contra a 

discriminação e o preconceito.  

 

O que a discussão da vulnerabilidade veio trazer foi uma mudança de 

perspectiva de ação trocando ideias como de alertar para capacitar, de 

informar para mobilizar, da educação como modeladora para a 

educação como construtivista, da instituição saúde para a 

intersetorialidade, de técnicos para pares e de resultados como mudança 

de comportamento para transformação de contextos de 

intersubjetividade. (AYRES, 2003, p. 135). 
 

Com tal modelo vigente, uma das implicações mais fundamentais é a mudança do 

lugar do paciente, de apenas objeto-alvo de intervenções medicamentosas e terapêuticas 

para o lugar de protagonista, ativo na produção de saúde e na efetivação de direitos em 

nome da qualidade de vida. “(...) os próprios médicos deveriam incluir na compreensão 

deles da doença crônica a vida e a “perspectiva do paciente””. (HERZLICH, 2004, p. 

387) 

Com o surgimento da AIDS, seu caráter epidêmico inicial e o imaginário 

estigmatizante para determinados grupos, houve um fenômeno de publicização da 

experiência individual do adoecer que ao ganhar a cena pública propôs o esclarecimento 

e o enfrentamento da discriminação e estigmatização. Para Herzlich, com a AIDS, um 

novo tipo de paciente emerge e dá início a uma tendência de politização dos enfermos, 

que agora não são apenas testemunhas individuais de sua condição, como também 

passam a serem sujeitos de direitos na forma de ativismos e organizações. 

 

(...) os pacientes agora pareciam ser o melhor exemplo para a ação e o 

ativismo coletivo contemporâneo. Assumimos que estávamos 

observando uma “mudança de paradigma”: o surgimento do poder dos 

pacientes e a transformação radical da relação de nossa sociedade com a 

saúde, a medicina e a ciência. A saúde estava se tornando uma questão 

essencial, um tema nos noticiários, chamando a atenção da mídia e dos 

políticos. Através dos ativistas organizados, a “sociedade civil” impôs 

sua presença nos hospitais e nos laboratórios. As relações que esses 

ativistas estabeleceram com a medicina e a ciência é tanto de crítica 
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como de participação. O “ponto de vista do paciente” foi usado para 

criar novos direitos civis. (HERZLICH, 2004, p. 391) 
 

 Mas, ao mesmo tempo, Herzlich aponta o risco dessa ênfase epistemológica
4
 na 

chamada “voz do paciente”, na medida em que se tem recaído em uma configuração da 

figura do “doente bem-sucedido” que está à altura das circunstâncias cuja experiência 

privada é enfatizada nas pesquisas sob o custo da desrealização da experiência da doença 

(HERZLICH, 2004, p. 389).  Ainda segundo o autor, tal mobilização ligada à AIDS e a 

expectativa de mudança da relação medicina x paciente parece ter se arrefecido na última 

década em decorrência do avanço do tratamento antirretroviral. Alguns falam em uma 

crise da mobilização e de um retorno ao domínio privativo e isolado da experiência do 

adoecer. No entanto, também se pode questionar a força do “poder do paciente” que foi 

alardeada no começo da epidemia. 

Essa consideração do “envolvimento do paciente” e da consideração de suas 

vulnerabilidades específicas são elementos constitutivos da função de um grupo de 

adesão, cujo sentido se construiu a partir da proposta da promoção à saúde enquanto 

paradigma fundamental das respostas institucionais suscitadas pela AIDS.  O grupo de 

adesão mostra esse paradoxo, apontado por Herzlich (2004) e por outros como Zizek 

(2008) e Lebrun (2008), em torno da ênfase em valores como “participação” e 

“subjetividade”. 

O que o grupo de adesão traz é que conceitos como “vulnerabilidade” e 

“empoderamento” não podem ser naturalizados ao se desvincularem da experiência dos 

sujeitos e de uma problematização das matrizes históricas das políticas de saúde inseridas 

na fundação da modernidade, especialmente, em torno de expectativas de controle e 

segurança mesmo que, sob a perspectiva e, por causa dela, de se integrar a saúde como 

direito e uma questão social. 

 

 

                                                 
4
 A crítica a tal “ênfase epistemológica” também tem implicações na direção metodológica do trabalho que 

abordou os discursos ocorridos no grupo e nas entrevistas articulados á história da AIDS no seu impacto 

social e subjetivo. Além disso, a ideia de transferência em psicanálise discutida posteriormente no capítulo 

sobre “Considerações de Método” também permite sair desse risco, ao transformar os discursos em 

material de análise do lugar dos sujeitos. 
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3. CONSIDERAÇÕES DE MÉTODO 

 

 A pesquisa se desenha como análise interpretativa de discursos colhidos durante 

as reuniões de um grupo de adesão ao tratamento de HIV/AIDS. Tais informações foram 

complementadas através de entrevistas individuais com técnicos, gestores e PVHA que 

frequentam o ambulatório do serviço de atenção especializada – SAE. Os discursos foram 

colhidos durante sete meses, de novembro de 2011 a maio de 2012.  Os sujeitos da 

pesquisa foram acessados via programa municipal de DST/AIDS de Aracaju e do setor de 

Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde. Eles estão cadastrados no 

Serviço de Atenção Especializada para atendimento a pacientes com DST´S/AIDS – 

SAE. 

Foram realizadas oito escutas das reuniões de adesão, duas entrevistas 

individuais com as psicólogas do serviço, uma entrevista individual com o então 

coordenador do programa municipal de DST/AIDS de Aracaju, além de escutas 

individuais de pessoas inseridas no serviço. Esses dados foram registrados e  reescritos 

em diários de campo, relatados no capítulo 4, compondo assim o material de análise do 

presente trabalho. Foram confeccionados ao todo quatorze diários de campo, entre os 

quais, oito são relatos das reuniões do grupo de adesão; dois são referentes a eventos 

como a confraternização e a reunião da militância; duas entrevistas com as psicólogas; 

uma entrevista com o coordenador e uma entrevista individual com um membro do grupo 

de adesão então referência da ONG nacional RNP – Rede Nacional de Pessoas Vivendo 

com HIV/AIDS, no estado de Sergipe. 

Os diários de campo foram fundamentais para a consecução de reflexões 

preliminares e para a sistematização do trabalho em torno dos três eixos temáticos 

organizados a partir do que aparecia como mais emergente nos discursos, considerando 

sua força de argumento exemplar, seja no contexto da participação no grupo ou nas 

entrevistas individuais: o tema do grupo de adesão, como “processo grupal” não acabado 

e como elemento de um dispositivo historicamente construído. A temática do sujeito de 

direitos, entendida a partir da política de assistência que envolve os discursos em torno da 

saúde como direito social e estratégia de inclusão social. E, por último, a dimensão 

subjetiva, entendida como exposição das questões do sujeito no quadro do impacto da 
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doença e do lugar do sujeito na política institucional. Essa ordenação permitiu dar um 

delineamento à escrita do trabalho assim como assumir certa fidedignidade ao que o 

campo representa como potência de saber em torno do viver com HIV/AIDS.  

A pesquisa tem no método psicanalítico baseado na escuta, na associação livre e 

na transferência a principal referência de abordagem do campo. Nesse sentido, a 

participação no grupo e as entrevistas ocorreram situadas em um campo de escuta e fala 

sem uma preocupação em delimitar um tema, mesmo de posse de um roteiro geral 

(mental) acerca do serviço e do significado da atenção à pessoa que vive com HIV/AIDS.  

A referência teórica articula e contextualiza o impacto da AIDS nas políticas 

sanitárias e no imaginário social a partir das questões e acontecimentos ocorridos nas 

reuniões de adesão e nas situações de entrevista. As formulações de autores como Birman 

(2000), Souza (2000), Paiva (2009) e Czeresnia (2000) permitiram analisar o impacto 

subjetivo e social da AIDS. Outros autores como Foucault (2008b) e Zizek (2006) 

permitiram articular a política sanitária em torno da ideia de promoção à saúde com os 

valores historicamente construídos em torno da modernidade.  

Algumas categorias, como “portador” e “soropositivo” foram evitadas e a 

categoria “Pessoas que Vivem com HIV/AIDS - PVHA” foi escolhida como mais 

pertinente para a descrição e análise dos discursos. Tal  categoria  nasce da crítica a 

categorias estigmatizantes e vem sendo adotada pela política institucional e pelos 

movimentos sociais (PAIVA, 2009, p. 36). As categorias “portador” e “soropositivo” se 

inserem no contexto da disseminação dos testes laboratoriais e da crítica de categorias 

consideradas estigmatizantes como “aidético” e “paciente”, mas, por ser fundada em uma 

racionalidade biomédica do corpo reduzido ao portador do mal, ainda é alvo de críticas.  

A utilização da sigla PVHA ao longo do texto reflete também uma questão prática de 

nomenclatura de alguns sujeitos escutados que não eram membros do grupo e assim serve 

para discernir as falas ou inseri-las em um contexto mais geralde situação dos sujeitos 

afetados pela doença independente de pertencerem ou não ao “grupo de adesão”, de 

acordo com sua força exemplar para coerência do argumento (FIGUEIREDO, 2004, p. 

40). A categoria “Pessoa que Vive com HIV/AIDS - PVHA”, também nasce da crítica a 

categorias estigmatizantes e vem sendo adotada pela política institucional e pelos 

movimentos sociais (PAIVA, 2009, p. 36).  
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 Ao longo da pesquisa e com a presença do pesquisador no ambulatório e no 

grupo de adesão, alguns pacientes se prontificaram em falar sobre suas vidas e questões 

ao saber que eu era pesquisador e formado em psicologia. Escutas foram feitas a partir 

desses encontros no cotidiano do serviço, ampliando e enriquecendo a discussão da 

pesquisa. Desde o começo, as entrevistas não tinham o caráter de um acontecimento 

específico formal e foram se desdobrando em conversas informais antes e depois das 

reuniões, assim como na sala de espera do ambulatório ou mesmo no setor administrativo 

do ambulatório. Ou seja, não há como dizer que foi realizada uma entrevista com tal 

pessoa, em tal data, na medida em que os contatos com a mesma pessoa se repetiram e as 

discussões foram aparecendo de forma espontânea como se eu já estivesse integrado não 

só ao grupo de adesão como também ao ambulatório.  

Antes da inserção no grupo de adesão, foi solicitada permissão do Comitê de 

Ética em pesquisa situado no hospital universitário do estado ligado ao curso de medicina 

da Universidade Federal de Sergipe. A passagem por um comitê de ética se justificava 

pelo discurso dos direitos humanos especialmente como um aspecto de proteção dos 

sujeitos de pesquisa em um contexto de pesquisa com seres humanos “passíveis de danos 

e riscos”. A condição de vulnerabilidade em que tais sujeitos se encontram indica que sua 

autonomia pode ser limitada em decorrência de circunstâncias adversas, como no caso de 

ser uma pessoa afetada por uma doença com complicações tanto biológicas quanto 

psicossociais, e que por isso dependem de dispositivos legais de proteção por parte do 

Estado. O instrumento fundamental para assegurar tal proteção é a assinatura de um 

termo de consentimento que garanta a participação voluntária dos indivíduos da pesquisa 

e o sigilo da sua identidade (CNS, 1996). 

A aprovação do comitê de ética  ocorreu dois meses depois de o projeto ter sido 

entregue e de ter já sido autorizado pela secretaria de saúde do município assim como da 

aceitação dos próprios sujeitos da presença do pesquisador nas reuniões do grupo de 

adesão. Essa aceitação por parte dos sujeitos se deu de forma tranquila tendo como única 

condição da mesma a atenção ao sigilo dos pacientes que no contato com o grupo ganha 

um sentido especial como condição de seu funcionamento e estruturação, o que será 

discutido no capítulo 5 da análise dos discursos. 
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No momento de inserção no grupo de adesão, algumas categorias como risco e 

governo se apresentavam no projeto inicial associadas à expectativa de pesquisar “quem” 

era o sujeito que vive com HIV/AIDS a partir de suas narrativas e como lidavam com a 

sua doença a partir de ideias como luto, minorias identitárias e impacto do diagnóstico. 

Tais ideias e expectativas representavam um plano de análise que refletia a intuição 

inicial do projeto de pesquisa em torno da crítica à ideia de cidadania como operadora da 

clínica psicológica nos serviços públicos, nos seus limites no tocante ao efeito subjetivo 

do discurso da igualdade.  

O contato do pesquisador com o campo da assistência pública se deu em serviços 

na área de saúde mental através de um estágio em um estabelecimento voltado para 

pessoas com transtornos mentais, e no trabalho em oficinas pedagógicas sobre política de 

saúde e controle social. Nesse campo, o tema da saúde vem entrelaçado com a insígnia do 

cidadão, sujeito de direitos e conceito operativo fundamental das ações. 

Essas experiências trouxeram indagações acerca da própria formação como 

psicólogo na esfera clínica e da ação em saúde mental. Valores como inclusão social e 

qualidade de vida se tornaram lugares-comuns na direção das práticas de saúde a partir de 

uma proposta de mudança do estatuto do doente, agora constituído como cidadão ativo 

(BURITY, 2006, p. 55-56). Mas ainda algo parecia nebuloso – ao lado do apelo 

politicamente correto da consideração das necessidades de saúde, da inclusão social e ao 

mesmo tempo do incentivo à livre associação dos sujeitos em nome dos seus direitos, se 

percebe a insistência de manifestações de insatisfação relativas à qualidade da assistência 

como um todo concomitante à ênfase em práticas participativas e de construção coletiva 

do cuidado. Ou seja, o “dar voz ao paciente” não se traduzia em uma reformulação da 

assistência caindo muitas vezes em ajustes pontuais ao invés de reformas consistentes da 

realidade assistencial - “modalidades de inclusão baseadas no transformismo e na 

neutralização das diferenças e demandas” (BURITY, 2006, p. 57). 

 A partir do contato com o grupo e com as PVHA, a questão da política 

assistencial ganhava um tom particular devido ao imaginário social e psíquico da doença 

e às respostas institucionais que articulavam movimentos sociais organizados e os 

programas governamentais de enfrentamento da epidemia. Diante desse quadro, o projeto 

de pesquisa se deslocou do objetivo de pesquisar o impacto do conceito geral de 
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cidadania na clínica, sem tomar a história da AIDS como plano de análise, para a 

compreensão das questões que apareciam durante as reuniões do grupo de adesão de 

PVHA sob o plano do impacto da AIDS na sua cumplicidade histórica com valores 

sociais e no seu desdobramento naa experiência subjetiva. Só considerando essa mudança 

é que se poderia discutir devidamente  noções como cidadania e qualidade de vida.  

Assim, a escrita do trabalho traduz uma inversão fundamental em relação ao 

projeto inicial e que, como dado transferencial, serviu de baliza para a execução da 

pesquisa. Se, no início da pesquisa, o objeto era o conceito de cidadania na clínica 

psicológica e, especificamente, na clínica do sujeito que vive com HIV/AIDS, o 

problema de pesquisa se constituiu para como as PVHA subjetivam os discursos 

institucionais e o imaginário da doença como ponto de indagação da política de saúde e 

da clínica psicológica. 

Portanto, a escolha metodológica de análise dos discursos a partir de entrevista e 

observação participante no grupo indica não apenas a preferência do pesquisador, mas o 

modo como o próprio  viver com HIV/AIDS problematiza os discursos sociais vigentes. 

Indica também uma tentativa de se distanciar   a tendência de fazer dos sujeitos meros 

objetos de pesquisa ou um grupo visto como um objeto psicológico naturalizado.  

 

3.1. A psicanálise como postura metodológica – transferência e ética na 

pesquisa 

 

A questão do método para quem utiliza a psicanálise como ferramenta de 

pensamento, geralmente, se apresenta como algo da ordem da angústia e da necessidade 

de justificação ligada ao lugar de mestrando do programa de psicologia social. 

Ao mesmo tempo em que se apresenta a angústia, com ela também se apresenta a 

resposta predominante: segundo Freud (2010b) toda psicologia é social justamente 

porque o “sujeito” é efeito de identificações culturalmente constituídas que se formam em 

um jogo de aproximações e distanciamentos eu-outro regulado por afetos e significantes 

ambivalentes que não encerram uma identidade fixa. Esse é o primeiro argumento que 

vem à mente para justificar o lugar da psicanálise. Não há, portanto, formação de um eu 

sem o outro, sem uma ordem social externa (BIRMAN, 1994, p. 25). 



38 
 

 
 

O outro argumento comumente utilizado também é que o próprio Freud transpõe 

seus conceitos da clínica individual para a análise de fenômenos de interesse social e 

político como a guerra, a religião, as artes, os fenômenos de massa no que se 

convencionou chamar de obras sociológicas de Freud. Nessas obras, o acento de suas 

formulações recai sobre as tensões da constituição do laço social a partir de ideais 

universais da civilização que, se por um lado marcam o sujeito enquanto inserido em uma 

ordem sócio-simbólica, por outro lado delimitam sua singularidade em face de uma lei 

universal (BIRMAN, 1994, p. 153). 

Segundo Plon (2003), o que está em questão nessas obras é a oposição veemente a 

qualquer forma de ilusão que tampone o mal-estar subjetivo decorrente da relação do 

homem com o mundo e com os outros e, por sua vez, a singularidade de suas histórias. 

Por exemplo, no texto Psicologia das Massas e Análise do Eu (2010b), as grandes figuras 

da ilusão são a religião e o Estado. A singularidade, feita de desejos, valores e censuras, 

sucumbiria diante da fascinação afetiva hipnotizante do grupo. 

Na presente pesquisa, o modo de pensar a singularidade do grupo de adesão e dos 

sujeitos que vivem com HIV/AIDS se deu pela confrontação de suas questões que 

refletem o desafio de viver com HIV/AIDS frente a um imaginário regulado ainda pela 

figura da morte e da sexualidade como mal e por modos de saber e fazer materializados 

na política institucional e na clínica.  

Seguindo Birman (1994), a pesquisa psicanalítica tem na experiência 

psicanalítica, fundada na associação livre, na escuta flutuante e regulada pela 

transferência, o fundamento da sua teoria acerca do que aparece como singular da 

construção teórica. Nesse sentido, o conhecimento em psicanálise está vinculado 

diretamente à experiência analítica sendo seu efeito e seu instrumento. Logo, o método 

psicanalítico nem se apresenta como um sociologismo caracterizado por uma suposta 

autonomia de fenômenos sociais nem em um psicologismo caracterizado pela migração 

arbitrária e descontextualizada da experiência psicanalítica (BIRMAN, 1994, p. 106).  

 

a experiência psicanalítica é a base da pesquisa em psicanálise e é ela 

que fornece os eixos fundamentais para seu norteamento no registro 

teórico. (...) uma experiência centrada na fala, na escuta e regulada pelo 

impacto da transferência (BIRMAN, 1994, p. 26-27).  
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No contexto de uma pesquisa que parte do universo da AIDS, tal psicologização 

se expressa na consideração apenas da dimensão individual, sem levar em consideração o 

imaginário da doença e o campo assistencial constituído a partir do impacto da AIDS 

como epidemia e como mal. Isso representaria fazer uma análise das narrativas por elas 

mesmas. 

 
(...) a narrativa não é neutra; ela sempre se destina a alguém e busca 

algum objetivo subjacente. Porém, os sociólogos algumas vezes têm 

aceitado as narrativas por elas mesmas e, sem maiores questionamentos, 

considerando que elas passam uma imagem “mais verdadeira” que 

qualquer outro método de pesquisa poderia oferecer. O papel-chave 

atribuído à narrativa enquanto processo discursivo, apesar das 

referências ao corpo e ao sofrimento, tende a “desrealizar” a experiência 

da doença: nesses estudos, a doença se torna um “texto” com sentido, 

mas sem realidade ou importância material. (HERZLICH, 2004, p. 389) 
 

Assim, as narrativas e debates registrados e analisados nesse trabalho revelam que 

as respostas ao HIV/AIDS dos sujeitos da pesquisa só podem ser analisadas levando em 

consideração a interação sujeito/sociedade e que tanto as pessoas estão inseridas em um 

contexto, quanto esse contexto está na pessoa (PAIVA, 2009, p. 37). 

Considerando a especificidade da psicanálise frente às outras abordagens 

“sociais”, a pesquisa veio se constituindo como uma análise de discursos em um serviço 

de assistência e especificamente em um grupo de adesão, no que suas questões 

apresentam de questionamento face ao que está estabelecido como política institucional e 

clínica, sem espaço de inscrição simbólica como matéria de elaboração subjetiva. Nesse 

sentido, o material de análise do trabalho são os fragmentos dos discursos ocorridos nas 

reuniões do grupo de adesão, as entrevistas com técnicos e gestores e as conversas tecidas 

no espaço do serviço de saúde.  

A escrita do trabalho é a reconstrução desses fragmentos em eixos temáticos 

considerados a posteriori das narrativas, que expressam, mais do que dados ou categorias 

colhidas, formas de problematização dos modos de saber e fazer instituídos em torno do 

cuidado às pessoas com HIV/AIDS. Tais eixos tentam indicam e analisam as marcas 

históricas de uma forma de pensar a doença a partir de um modelo de sociedade no qual a 

segurança e a ordem entram no primeiro plano na gestão do convívio social.  
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Nesse sentido, a operação metodológica expressa uma inversão pela qual o campo 

inventa o pesquisador que por sua vez reconstrói o objeto a partir dos fragmentados das 

falas dos sujeitos e das transferências suscitadas pelo campo. Em se tratando de uma 

pesquisa dentro do universo da AIDS, marcado por questões morais que se entrelaçam 

com questões políticas e de saber, mais do que uma estratégia metodológica, essa 

inversão representa uma tentativa de postura ética pela qual o pesquisador produz 

conhecimento a partir da fala dos próprios sujeitos da pesquisa confrontando com o que 

está estabelecido, sem fazer dos mesmos objetos de uma verdade a ser confirmada.  “A 

pesquisa se dá objetos que têm a forma de sua prática: eles lhe fornecem o meio de fazer 

aparecer diferenças relativas às continuidades ou às unidades das quais parte a análise” 

(CERTEAU, 2007, p. 87). 

Se tais temas, queixas e questões apareceram predominantemente – o sujeito de 

direitos, a identidade do grupo e o impacto subjetivo da doença –, acreditamos que não 

foi à toa, na medida em que indica o quanto o grupo de adesão é um efeito e um 

instrumento de um modelo de sociedade mais amplo.   

Mezan (2002) também propõe que a pesquisa sendo clínica ou social, tem 

pressupostos psicanalíticos na construção do objeto. Nesse sentido, o objeto da pesquisa 

não seria o fenômeno em si e sim o que Mezan chama de suporte do objeto, o que está em 

estado latente no campo do imaginário (MEZAN, p. 421, 2002). A validade da pesquisa 

psicanalítica se centraria no valor exemplar do fenômeno a ser estudado e na coerência 

dos argumentos entre si com os fatos considerados. 

A contrapartida de uma escuta flutuante é o corolário de uma atenção aos  

fragmentos que não encerram uma totalidade coerente acerca do que é o sujeito que vive 

com HIV/AIDS ou o que é o grupo de adesão. Isso levaria a um tipo de escrita que 

apagaria a diversidade em nome de uma suposta coerência da compreensão.  

Tal modo de pensar a escrita como análise dos fragmentos, marcação das 

diferenças, daquilo que distoa, foi se constituindo ao longo do trabalho, não sem 

angústias e inquietações, mas que se mostrou necessária para uma investigação sobre os 

processos de subjetivação de PVHA sem cair em uma neutralidade e objetivação dos 

sujeitos, que já são suficientemente conceituados e sintetizados pelo imaginário social e 

pelo discurso institucional de programas governamentais. 
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Freud (2010a) já se atentava para o perigo do “trabalho sintético do pensamento” 

que seleciona dados em meio ao material que se apresenta na clínica o que corresponderia 

mais a uma ambição de responder às expectativas do terapeuta (ou pesquisador) e assim, 

no final das contas, reproduzir o que já se sabe. 

 

(...) seguindo nossas expectativas, corremos o perigo de nunca achar 

senão o que já sabemos; seguindo nossas inclinações, com certeza 

falsearemos o que é possível perceber. Não devemos esquecer que em 

geral escutamos coisas cujo significado será conhecido apenas 

posteriormente. (FREUD, 2010a, p. 149-150). 
 

Nesse sentido, a pesquisa mais do que analisar “o” grupo de adesão ou “o” sujeito 

que vive com HIV/AIDS, analisa os discursos que circulam nesses espaços e que 

traduzem tanto o lugar do grupo de adesão quanto o lugar do sujeito que vive com 

HIV/AIDS. Deixar esses acontecimentos surgirem e falarem por si mesmos sem um 

delineamento formal de uma categorização se mostrou fundamental para permitir que os 

sujeitos formulassem suas questões por eles mesmos sem categorias prévias que 

modulassem sua fala e a atenção do pesquisador.  

Ao mesmo tempo, tal postura indica a própria possibilidade de uma postura ética 

em pesquisa não só da ordem do consentimento voluntário do sujeito, mas como também 

do parar para escutá-lo a partir do estabelecimento de laços fundados na confiança e na 

ausência de julgamento, o que se mostrou como um diferencial fundamental em meio a 

um serviço frenético de atendimento de demandas assistenciais e a um público 

estigmatizado.  

Nesse sentido, tal postura traduz também certa abstinência
5
, na medida em que 

indica que a própria função da transferência no contexto da pesquisa em psicanálise que 

se relaciona à suspensão do lugar de psicólogo que sabe, intervém ou sugere, ao deixar 

que o sujeito conte sua história e formule sua própria demanda.  

 

                                                 
5
 Nesse trabalho se optou por usar a noção de abstinência, ao invés de neutralidade, definida por Freud 

(1912) como atitude de não se levar pela contratransferência de forma que o paciente não repita seus 

sintomas e assim impeça o trabalho de análise e elaboração. No contexto dessa pesquisa a noção de 

abstinência também foi empregada aos conceitos e saberes que “re-produzem” o lugar das PVHA e do 

grupo de adesão 
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Na clínica, a escuta do analista implica que este ocupe o lugar de 

suposto-saber sobre o sujeito, uma estratégia para que o sujeito, 

supondo que fala para quem sabe sobre ele, fale e possa escutar-se e 

apropriar-se de seu discurso. Já nos contextos exteriores à clínica, há 

uma inversão do modelo, pois é o pesquisador quem supõe que o 

entrevistado saiba algo. A demanda do pesquisador deve ser 

suficientemente ampla para propiciar ao entrevistado formular sua 

própria questão e responder a ela, na transferência, de forma singular, 

sem pressões prévias. (ROSA e DOMINGUES, 2010, p. 187) 
 

A abstinência é pensada por Freud como controle da contratransferência (dos 

sentimentos do analista/pesquisador em relação ao analisando/sujeito da pesquisa) e da 

“ambição pedagógica ou terapêutica” que pode impedir a condição da análise fundada na 

regra da associação livre e da atenção flutuante. Tal “neutralidade” não indica uma apatia 

ou indiferença ao impacto do analisando sobre o analista, mas indica antes de tudo uma 

aposta no sujeito como aquele que sabe (mesmo sem saber), fazendo da 

contratransferência elemento de análise e não de resistência do analista ao analisando.  

 

A atenção flutuante de Freud é escuta do inconsciente, não somente no 

sentido de que é o que se ouve ali mas, sobretudo, no sentido de que é 

com isso que se ouve (comunicação dos inconscientes, virar seu 

inconsciente como órgão receptor, etc.). A contratransferência é, dessa 

forma, não apenas inextinguível, mas “necessária” ao acontecimento da 

análise. (SOUZA E COELHO, 2012, p. 103-104). 
 

E assim a transferência passa a ser a resposta (resistência em termos freudianos) 

ao impacto histórico e subjetivo da AIDS, que reedita relações marcadas pelo imaginário 

e certa estrutura de lugares (GUIRADO, 2006, p. 114).  

Determinados métodos de investigação e recorte do tema podem fazer dos sujeitos 

da pesquisa objetos de saber cientificamente inteligíveis e do grupo de adesão um objeto 

que segue leis psicológicas próprias. Tais métodos, supostamente neutros, parecem não 

levar em conta que os conceitos em torno da doença e da subjetividade  têm implicações 

éticas conforme será discutido ao longo do trabalho. 

Diante dessa condição transferencial da experiência psicanalítica e dessas 

recomendações, o pesquisador se põe em uma postura de deixar que o que aparece 

delimite a própria problemática da pesquisa sem deixar que suas demandas de descoberta 

de realidades adequadas aos conceitos impeça o dizer dos sujeitos. Nesse sentido, a 
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psicanálise como método de pesquisa implica em uma postura ética de pesquisa na 

medida em que se desloca o problema de quem são as PVHA ou o que é o grupo de 

adesão, para o modo como suas questões aparecem e interrogam o que está estabelecido.  

 

 3.2. Grupo de adesão e problematização 

 

Na medida em que a epidemia de AIDS dispara um imaginário social em torno de 

questões ligadas à sexualidade e à morte, discutir seu impacto sobre os modos de pensar e 

fazer vigentes, como a intervenção de um grupo de adesão voltado para PVHA, exige não 

tomar os discursos apresentados pelos sujeitos da pesquisa e categorizá-los isoladamente 

como culpa, prevenção, promoção à saúde e grupo de adesão, entre outros. Ou seja, 

considerar a problemática da AIDS a partir deseus impactos exige uma análise da história 

de sua construção como doença e como mal a ser combatido, tratado, cuidado, prevenido.   

A proposta de uma análise do grupo de adesão parte de uma perspectiva do grupo 

não como uma unidade inteligível, mas como parte de um dispositivo necessariamente 

vinculado a estratégias históricas formadas por saberes e intervenções que reproduzem 

valores que, por sua vez, ressoam nas práticas de saúde e configuram o sentido de um 

grupo de adesão de PVHA. Assim, o grupo mais do que uma dinâmica de funcionamento 

é um processo de construção de uma experiência d que traz as marcas do imaginário 

social e da política sanitária diante da AIDS. Não teria como pesquisar o grupo de adesão 

sem entender a história da AIDS e  a especificidade das questões dos sujeitos, nesse 

trânsito fundamental entre o subjetivo e o social. 

Segundo Foucault (2006b), a ideia de dispositivo representa a delimitação de uma 

prática ou experiência que combina elementos heterogêneos e que revelam formas de 

saber, relações de poder e processos de subjetivação que ultrapassam a própria dimensão 

daquilo que representa visivelmente. Ou seja, o grupo de adesão ao tratamento se 

constituiu a partir de uma dimensão histórica irredutível (FOUCAULT, 2006b, p. 244). 

Nesse sentido, analisar os discursos e as situações durante a processo de pesquisa, 

tem na ideia de processos de subjetivação uma perspectiva de análise do sujeito 

(individual ou grupal) como processo necessariamente circunscrito historicamente, aberto 

a interferências externas que o determina mas que também deixa margem para 
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transformações da experiência de si. “Chamarei subjetivação o processo pelo qual se 

obtém a constituição de um sujeito, mais exatamente de uma subjetividade” 

(FOUCAULT, apud COSTA, 1999, p. 3). 

A partir do estudo do grupo como parte de um dispositivo de governo, das 

queixas, sofrimentos e relações tecidas entre as PVHA como processos de subjetivação, 

pode-se sair de uma análise psicológica do grupo encarado como unidade com seus 

fenômenos de coesão, liderança ou pressão, esses elementos entendidos como uma 

“dinâmica” que operaria de forma a-histórica (LANE, 1984, p. 79). A ideia de dispositivo 

permite pensar como sujeitos são dispostos diante de discursos com vistas a conduzi-los. 

Com Foucault (2006b) pode-se pensar o grupo não apenas como “dinâmica de grupo” ou 

uma "totalidade gestáltica”, mas supor a mediação intrínseca das formas de intervenção e 

saber que revelam, não só o significado do que é um grupo de adesão ou como ele 

funciona, mas também o lugar que esse grupo e as pessoas que vivem com HIV/AIDS 

ocupam enquanto formas de relação com discursos sociais e práticas em torno do 

HIV/AIDS. 

É diante dessa perspectiva de análise do contexto social e do imaginário da 

doença confrontado com as narrativas das PVHA que outro instrumento de análise se 

mostrou pertinente para traduzir essa dimensão irredutível dos sujeitos inscritos em um 

campo de poder e saber assim como permitir considerar a dimensão jurídica/legal da 

questão da AIDS, mas sem se reduzir a mesma – o conceito de sujeição. Foucault (2005) 

usa a ideia de sujeição para analisar as relações sociais também na sua dimensão de efeito 

de objetivação relativo à experiência dos sujeitos. Essa captura pode representar um 

esquema de individualização dos sujeitos a partir de verdades naturalizantes, um 

colamento das pessoas a identidades legitimadas por modelos de inteligibilidades 

historicamente construídos. 

 

Em vez de partir do sujeito (ou mesmo dos sujeitos) e desses elementos 

que seriam preliminares à relação e que poderíamos localizar, se trataria 

de partir da própria relação de poder, da relação de dominação no que 

ela tem de factual, de efetivo, e de ver como é essa própria relação que 

determina os elementos sobre os quais ela incide. Portanto, não 

perguntar aos sujeitos como, por que, em nome de que direito eles 

podem aceitar deixar-se sujeitar, mas mostrar como são as relações de 

sujeição efetivas que fabricam sujeitos. (FOUCAULT, 2005, p. 51) 
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Assim, conceitos como subjetivação, sujeição e dispositivos se constituem nesse 

trabalho como instrumentos de problematização das práticas voltadas para as PVHA. Tais 

conceitos tentam dar conta da complexidade das questões aqui levantadas sem cair nem 

em uma idealização das PVHA, que só geraria mais estigmas, e nem em uma 

naturalização de suas questões, esvaziando sua potência crítica. 

O grupo de adesão, nos seus debates e narrativas, se apresenta então como 

resultante de um processo aberto e necessariamente constituído por interferências sociais 

e experiências particulares decorrentes do lugar que a AIDS ocupa ainda hoje como 

doença. “O significado da existência e da ação grupal só pode ser encontrado dentro de 

uma perspectiva histórica que considere a sua inserção na sociedade (...) e neste sentido 

talvez fosse mais correto falarmos em processo grupal, em vez de grupo” (LANE, 1984, 

p. 81). 

É importante salientar que os temas seguem um recorte que também tem fins 

didáticos, mas que não pretendem cair em um didatismo que os apresentariam como 

temas estanques que não se tocariam. Ou seja, o objetivo desse recorte é situar pontos de 

gravitação, segmentos de fala reunidos segundo suas linhas de força constitutivas da 

problemática dos processos de subjetivação das Pessoas que Vivem com HIV/AIDS. 

Levando em conta a estruturação  nas três temáticas acima propostas e a dimensão 

irredutível da história da AIDS e do seu impacto, o desenvolvimento do trabalho está 

dividido em três capítulos. No capítulo 2, intitulado “A construção da AIDS como 

doença e como mal” se faz uma contextualização histórica da AIDS como doença e 

como mal. No capítulo 4, “O Grupo de adesão” se faz um relato do grupo a partir dos 

fragmentos das narrativas/debates e inferências suscitadas pelo contato do pesquisador e 

organizadas de acordo com a prevalência e repetição dos temas. No capítulo 5, intitulado 

“De Sujeitos e Sujeições”, se dá a problematização da política assistencial, confrontando 

as narrativas das PVHA com os discursos em torno da promoção e da clínica psicológica. 
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4. O “GRUPO DE ADESÃO” 

 

Levando em consideração que essa dissertação é a comunicação de uma pesquisa 

de campo e não de um tratamento, cabe discutir a posição do pesquisador a partir do 

encontro com o objeto de análise – o grupo de adesão. Fundamentalmente, a função do 

pesquisador foi de escuta do grupo de adesão, tendo em vista a maneira como suas 

questões e demandas (individuais ou coletivas) aparecem nas suas queixas e temas 

prevalentes e se articulam à política assistencial e, por sua vez, à lógica das relações 

sociais que atravessam tais sujeitos. Nesse sentido, o papel do pesquisador foi o de deixar 

que as questões do grupo aparecessem e assim poder tecer considerações teóricas em 

cima das falas. Para tanto, vale situar o contexto geral do grupo de adesão. 

O “grupo de adesão” tem em média três anos de existência e surgiu como 

proposta de apoio ao tratamento e emocional às PVHA. Tem como objetivo fundamental 

estimular e criar habilidades para o autocuidado, que é uma noção fundamental dentro de 

um modelo assistencial focado na promoção à saúde em detrimento de uma perspectiva 

biomédica baseada na transmissão de informação ou medicamentosa. 

O grupo de adesão se reúne mensalmente, com uma duração média de uma hora e 

meia cada encontro, e é uma das modalidades de atenção às pessoas que vivem com 

HIV/AIDS do ambulatório de especialidade médicas do SAE – Serviço de Atenção 

Especializada em DST´S/AIDS do município de Aracaju. O SAE é um serviço de 

natureza ambulatorial formado por especialistas na área de saúde – infectologista, 

nutricionista, farmacêutico, psicólogo, pneumologista, entre outros. É um serviço de 

referência nacional na assistência aos sujeitos que vivem com HIV/AIDS integrado ao 

programa nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde.  

Em termos teóricos, o grupo de adesão é um grupo terapêutico cuja matéria 

fundamental é uma situação de patologia ou sofrimento de natureza mental ou física. O 

objetivo é a reabilitação e a facilitação da adesão ao tratamento e tem como mecanismo 

fundamental de ação a partilha das vivências dos membros do grupo e a consequente 

percepção que o outro pode ter os mesmos problemas. O exemplo mais conhecido desses 

grupos são os alcoólicos anônimos (ZIMMERMANN, 1998, p. 228). 
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Os principais métodos utilizados ali são os de socialização, como dinâmicas de 

grupo, palestras, debates, rodas de conversa e depoimentos.  Os sujeitos são convidados 

por meio desses métodos a partilhar suas experiências relativas ao processo de saúde-

doença assim como as implicações subjetivas do mesmo. Com o avanço do tratamento 

antirretroviral e a transformação do quadro clínico do HIV/AIDS em uma doença crônica 

e potencialmente controlável, a estratégia de adesão se constituiu como ferramenta 

fundamental para a maior integração do regime terapêutico ao cotidiano do paciente, 

assim como uma ferramenta importante para os técnicos de saúde.  

O objetivo de integração do tratamento pela socialização e participação dos 

sujeitos está relacionado à proposta da política de promoção à saúde que visa à 

estimulação de sujeitos mais ativos no seu tratamento através da mudança de posição de 

uma relação passiva médico-paciente, de consulta individual, para uma experiência de 

troca entre profissionais, usuários e o serviço. Teoricamente, a estratégia de adesão 

pretende não só convencer o sujeito a tomar medicações, como também envolve 

mudanças de hábitos e comportamentos, tendo como eixo norteador a melhoria da 

qualidade de vida e a conquista da autonomia dos sujeitos em uma visão integral de suas 

necessidades de saúde (BRASIL, 2008, p. 9). 

O grupo de adesão é o ponto de partida das considerações acerca do objeto que foi 

se delineando ao longo da pesquisa de campo e que se constituiu no quadro de análise das 

implicações clínicas e institucionais da AIDS. O grupo de adesão durante o período que 

acompanhei, de novembro de 2011 a maio de 2012, estava funcionando a partir de pautas 

que os próprios membros montavam durante as reuniões segundo uma proposta de 

autogestão
6
, que havia sido sugerida pelo técnico que acompanhava o grupo. Uma média 

de 30 sujeitos participaram das reuniões em um universo de mais de 2000 cadastrados no 

serviço ambulatorial, o que significa que passaram pelo Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA), e teoricamente foram orientados e encaminhados para se 

engajarem no grupo.Para alguns técnicos, gestores e membros, o grupo não estava 

                                                 
6
 Autogestão é uma categoria proveniente da análise institucional aplicada a experiências coletivas. 

Significa uma consciência e apropriação dos mecanismos institucionais que determinam o funcionamento 

do grupo. Tal categoria expressa um processo autônomo de funcionamento grupal em detrimento de uma 

regulação fundada hierarquicamente ou sob relações de dominação (LANE, 1984, p. 81). 
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funcionando a contento devido à predominância de pautas da militância ligadas a 

informes de programações e de reivindicações quanto aos direitos das PVHA, como as 

casas prometidas por um programa do governo, a garantia do transporte gratuito, a 

integralidade da assistência com o aumento de leitos hospitalares e melhor articulação das 

ações de saúde. Esse era o discurso manifesto durante as reuniões e que causou o 

primeiro impacto sobre o pesquisador – não se falava da experiência do adoecer, do 

impacto da doença sobre as pessoas. Mas ao mesmo tempo o tema da AIDS se mostrava 

como o trunfo para justificar as demandas sociais dos sujeitos.  

De qualquer forma, esse funcionamento não era do agrado da maioria do grupo, 

inclusive da militância, que esperava um momento de reunião mais “terapêutico”. 

Quando o grupo se deixava funcionar de forma autônoma a pauta necessariamente recaía 

nas questões das ong´s e das articulações político-governamentais.  A grande maioria dos 

participantes do grupo de adesão pertencia a duas organizações não-governamentais em 

funcionamento no Estado e de representação nacional: o MNCP – Movimento Nacional 

das Cidadãs PositHIVas; e a RNP+ – Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS. 

Pode-se inferir, conforme fala de alguns técnicos, que o grupo estava passando 

por uma “crise de identidade”, justamente porque não estava cumprindo aquilo que seus 

termos indicam – “grupo” e “adesão ao tratamento”. Ou seja, a proposta de prestar 

suporte emocional e pedagófico, pela troca de experiências pessoais diante de um 

tratamento exigente e dos desafios do viver com HIV/AIDS, não se cumpria 

satisfatoriamente. Discussões acaloradas, agendas movimentadas, discordâncias quanto 

ao modo de funcionamento do grupo se faziam presentes - “Não era um grupo 

organizado”, segundo um comentário. 

Essa era a situação geral durante o período que acompanhei este grupo, e que será 

analisada agora a partir de alguns extratos das narrativas dos seus membros, a partir de 

sua emergência e exemplaridade na construção da problemática discutida no capítulo 5. 

Esses extratos de narrativas, conforme já mencionado e justificado, foram divididos em 

três grandes temáticas: o processo grupal; a questão do sujeito de direitos; e a dimensão 

subjetiva. 
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4.1. O processo grupal  

 

Inserir-se em um dispositivo de assistência voltado para o acompanhamento de 

sujeitos que vivem com HIV/AIDS requer a atenção para alguns critérios médico-

institucionais especialmente em torno do sigilo e da proteção dos sujeitos da pesquisa. 

Pela natureza da pesquisa (pesquisa em saúde que envolve seres humanos em condição 

de vulnerabilidade) é imprescindível a autorização de um comitê médico para a inserção 

do pesquisador. E, por outro lado, a autorização dos próprios membros do grupo, também 

em torno do sigilo, se mostrou condição sine qua non para a minha inserção e aceitação. 

O grupo de adesão pretende ser um espaço pedagógico, ao trazer informações e 

temas referentes à manutenção da saúde e da vida com HIV/AIDS e, ao mesmo tempo, 

terapêutico, de alívio do sofrimento decorrente do imaginário da doença e da vivência 

subjetiva da mesma. Em alguns depoimentos relativos à história do grupo, este se 

caracterizava como um espaço puramente pedagógico, esvaziando o caráter de 

convivência dos membros do grupo o que levava antes a um descontentamento geral. 

Membro - “Era só palestra o que não tem a ver com um grupo”. No momento da 

minha inserção o que estava atrapalhando o aspecto terapêutico era o caráter 

“excessivamente político” do grupo que parecia não ter efetividade em termos de 

conquistas concretas para aquelas pessoas e também ocasionava discordâncias relativas 

ao sentido daquele espaço – “terapêutico, de suporte/apoio” ou “da militância”.  

Essas discordâncias se relacionavam a questões de poder internas ao movimento 

social e ressoavam no grupo de adesão. Uma fala caracteriza essa situação/desconforto 

dos próprios membros do grupo justamente em um momento de conflito quanto à 

representatividade das PVHA frente ao poder público: “Parece que somos monstros”, 

desabafa um membro do grupo descontente com o modo como as reuniões estavam se 

encaminhando e diante do fantasma de estigmatização/objetivação que ainda os ronda.  

Na primeira reunião, depois da apresentação da psicóloga, fui chamado pela 

mesma a entrar na sala na qual se encontravam. Primeira impressão - sua constituição 

diversa com membros de diferentes idades, gêneros e credos. Logo pensei nessa 

característica como um elemento importante de análise que será discutido no capítulo 5. 

Apresentei-me, falei da pesquisa e do objetivo geral de reflexão acerca do funcionamento 
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do grupo. Primeira vez na reunião e me deparo com um discurso dominado por questões 

práticas em torno de eventos, futuras programações, um desfilar de agendas. 

“Pode participar, desde que tenha cuidado com o sigilo” - indica um membro do 

grupo depois da minha apresentação. Devidamente acordada essa questão do sigilo e a 

inserção de um pesquisador que fosse profissional da área de saúde, os critérios mínimos 

para a minha aceitação estavam cumpridos. No decorrer da pesquisa minha presença era 

tida como natural, como se eu fosse mais um que estava ali dentre tantos que fizeram 

daquele espaço e dos sujeitos que vivem com HIV/AIDS assunto de pesquisa ou de 

intervenção. Esta não era uma situação nova para estes sujeitos. 

A questão do sigilo não se apresentava apenas associado a não-identificação dos 

nomes. Também se apresentava em alguns momentos em relação a não-publicização do 

lugar no qual frequentavam para assistência e também a não-identificação por extenso do 

nome (AIDS) em eventos para não deixar subentendido que ali estavam pessoas 

“soropositivas”.  O sigilo se apresentava como o limite que os protege dos outros e de 

uma exposição que só induziria a discriminações, mesmo que sutis. 

Depois das devidas apresentações e condições, a reunião transcorreu em torno da 

pauta do encontro de PVHA, recém-ocorrido.  

Membro: “Esse encontro foi bom, só estava a gente”, disse um membro do grupo. 

Estar em um lugar próprio aparecia como uma conquista e significava que agora eles 

estavam se apropriando dos seus eventos conforme seus desejos e não a partir do que a 

gestão planejava. Nesse dia da reunião, também houve o planejamento da 

confraternização do grupo de adesão e de uma confraternização geral das PVHA. Um dos 

membros disse - “Não vai ser como no ano passado, só palestra, e a confraternização 

mesmo entre os membros foi pouco tempo, ficou no final”, mostrando novamente a 

necessidade da ocasião social, do encontro com amigos, sem instrumentalização da 

gestão. 

 O grupo também se constituía, portanto, como o lugar no qual aquelas pessoas 

podiam se mostrar e falar sem implicar exposição ou quebra de confiança, ou como bem 

disse uma técnica, “um lugar para se conhecer sem se expor”. “Estar aqui é importante 

porque não sofremos aqui o que sofremos na nossa própria família. Espero chegar o dia 

para poder vir pra cá”, comenta um membro confirmando a importância daquele espaço 
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se constituir por eles e a partir deles. O papel da amizade como laço com o outro, como 

se verá, teve importantes implicações na nossa análise. Um dos membros dizia “Aqui a 

gente pode conhecer as pessoas, vir buscar amizades”. 

O grupo se constituía como um espaço de pertencimento e proteção. Mas, ao 

mesmo tempo, era o espaço onde se dava uma confusão entre uma função “política” que 

se apresentava como necessidade de reconhecimento e legitimidade de suas demandas e 

sua função “terapêutica”, afinal as reuniões deveriam ser “mais terapêuticas que, ao invés 

de se estressar, pudesse ser um alívio como o A.A.”. 

Justificando o desgaste das reuniões concentradas em pautas políticas e por isso 

predominando a fala de sujeitos envolvidos com ong´s, o SAE iniciou no mês de abril 

uma transformação do enquadre do grupo a partir da integração de novas técnicas e da 

intervenção da gestora do serviço. Elas foram acolhidas pelos membros e deram início a 

outro funcionamento do grupo. A técnica anterior foi realocada para outro ambulatório e 

as novas técnicas, uma nutricionista e uma psicóloga, foram integradas ao grupo com a 

proposta de torná-lo mais terapêutico segundo o desejo geral dos membros e da gestão. 

Na primeira reunião após a mudança, as novas técnicas, já familiarizadas com o 

histórico de um grupo politizado e, ao mesmo tempo, ansioso por mudanças, propuseram 

uma discussão aberta acerca da pertinência ou conveniência da presença de parceiros ou 

próximos dos membros nas reuniões de adesão. Sugeriram uma apresentação das 

opiniões mesmo que diferentes e que se estabelecesse posteriormente uma votação. 

Reconstruímos abaixo a discussão, a partir dos segmentos representativos das falas: 

Membro: “Eu acho que é bom que venha. Meu marido inclusive está aí fora. Ele 

só não entra porque teria que pedir autorização”. 

Membro: “Eu também acho que é bom vir. Pra que se esconder? O preconceito 

está em cada um de nós”. 

Membro: “Eu não concordo, visibilidade não é exposição. E pode vir alguém e 

espalhar e as pessoas que convivem não são as mesmas. Você pode estar com um parceiro 

hoje e depois mudar”. 

Membro: “Eu não acho que o preconceito esteja na gente não. Os outros têm 

preconceito e por mais que passe na mídia, na rádio e na televisão, a cabeça das pessoas 

não muda não. Quando diz que tem HIV/AIDS, se for homem já diz logo, se for mulher 
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também. Até profissional de saúde tem preconceito. Fui ser atendido por um médico uma 

vez e ele nem olhou na minha cara, conversava comigo sem olhar”. 

Membro: “Já fiquei no corredor de um hospital e quando souberam que eu tinha 

AIDS me deixaram lá como se eu fosse uma bactéria”. 

Membro: “Câncer é diferente, é coitadinho”. 

Membro: “Mas AIDS, você é culpado”. 

Membro: “Mas câncer mata mais do que AIDS”. 

Membro: “O grupo de adesão é um espaço da gente, que a gente fica à vontade 

pra falar e também para os novatos se sentirem à vontade”. 

Membro: “Se for especialista, profissional, tudo bem, pode vir”. 

Membro: “Eu não tenho medo de expor não, também não digo para o mundo. 

Mas, por exemplo, uma irmã minha veio pra uma consulta comigo e a viram, alguém do 

trabalho dela, que ela era minha irmã e ela podia se prejudicar”. 

Técnica: “Então, a maioria prefere que não venha. A gente está pensando em fazer 

uma confraternização no final do ano e queria registrar e tirar foto, mas só fica pra gente 

e deixa guardado e nem expõe no serviço. Depois a gente pode ver o que pode fazer. Esse 

material é de vocês”. 

Membro: “Mas vocês podem sair, mudar de trabalho. Com quem fica esse 

material? Por que você sabe foto é uma coisa ...”. 

Membro: “A gente pode botar em um cd e dar pra gente”. 

Membro: “Pode botar reunião de adesão sem especificar que é pra pessoas que 

vivem com HIV/AIDS. Adesão é adesão à vida”.  

Técnica: “Vamos fazer uma dinâmica”.  

Alguns membros do grupo de adesão já tinham se manifestado que sentiam falta 

de dinâmicas de convivência que induzissem as pessoas a contar sobre suas vidas e assim 

se conhecerem melhor. Foi realizada uma dinâmica de socialização com bolas pra cada 

um pisar e foi lido um texto para o grupo que tematizava o desafio de enfrentar os medos 

decorrentes da doença. 

Atualmente, o grupo está se configurando efetivamente como um grupo 

terapêutico, baseado na troca de experiências, depoimentos pessoais e dinâmicas de 

socialização.  
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4.2. A questão do sujeito de direitos 

 

As narrativas aqui registradas visam traduzir outra temática que se apresentou 

como relevante nas falas dos sujeitos durante as reuniões do grupo de adesão. É a 

temática do “sujeito de direitos” articulada pelas ong´s em conjunto com o programa 

governamental de DST/AIDS. 

Na maioria das reuniões, as pautas giravam em torno de eventos e programações 

das PVHA e de reivindicações pela qualidade da assistência. Foi outro importante 

impacto sobre o pesquisador.  Um grupo de adesão cuja matéria, formalmente prevista, 

seria a experiência do viver com HIV/AIDS com seus fantasmas de morte, de rejeição e 

exclusão, estava aparentemente ausente - o que não quer dizer que não exista e que nem 

se relacione conforme será discutido na análise - sendo substituída por questões de 

demanda socioeconômica e efetivação de direitos previdenciários e assistenciais 

articulados por movimentos sociais.  

A predominância de um sujeito de necessidades sociais e demandas políticas em 

um contexto de um grupo cuja razão de ser é terapêutica pareceu, a princípio, 

impertinente para os membros em geral, inclusive para os próprios militantes. Em uma 

entrevista com a gestão do programa municipal de DST´s/AIDS, o mesmo se mostrou 

preocupado com a insistência dessa politização e foi enfático quanto à função do grupo: 

“O grupo de adesão é importante, embora se confunda as coisas lá, e façam um 

espaço da rede. O grupo de adesão começou como uma roda de conversa de ONG´s e 

depois montamos um grupo de adesão. Misturam as coisas. Tem que separar, tem gente 

novata que chega lá e que não se interessa com questões políticas. Tem gente que não vai 

ao médico. São mais de 2000 cadastrados e só tem 40, é muito pouco. Se deixá-los 

trazerem, vai ficar nessa questão política”. 

Era notável a insistência dessa pauta politizada ao mesmo tempo que o 

reconhecimento unânime de que a reunião de adesão podia ser mais “leve, tranquila e 

terapêutica”.  
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Em uma das reuniões que participei, esse impasse (política x terapia) ganhou 

proporções dramáticas, com desgastes e discussões acaloradas. A reunião se tornou um 

campo de batalha em nome de quem tem ou não tem legitimidade:  

Membro: “A pauta de hoje é sobre a liberação das casas e a questão dos leitos no 

hospital”. 

Técnica: “Virá um rapaz de uma ONG falar sobre o andamento da questão dos 

leitos hospitalares e das casas”. 

Representante da ONG: “Faço parte de um movimento chamado x a favor das 

PVHA. Acionamos o ministério público que já providenciou uma audiência com a 

promotora e todos estão convidados a participar da audiência e do movimento. Não 

adianta ficar só na conversa, as coisas tem que ser escritas, registradas e acionado o 

ministério público”.  

Para o representante era necessário outro tipo de ativismo, um ativismo mais 

instrumentalizado juridicamente, pelo qual tudo possa ser devidamente registrado, 

documentado e encaminhado para a instância devida, e assim fazer valer as demandas das 

pessoas afetadas pela doença. 

Os efeitos dessa fala, sentida por alguns membros como deslegitimação de seu 

lugar e para outros como inconveniência diante de um espaço terapêutico, foram 

imediatos e mobilizadores: 

Membro: “Aqui não é lugar de política, e sim para lidar com nossas angústias. 

Essas coisas podem ser discutidas em outro espaço. Não quero ser massa de manobra de 

governo”. 

Membro: “Tem gente que vive com AIDS e tem gente que vive da AIDS”. O 

representante da ONG não era “pessoa que vive com HIV/AIDS”, não tinha “um vírus 

correndo na veia”. 

Membro novato: “Eu só queria conhecer pessoas da mesma condição que a 

minha, que eu não conheço. Não tenho uma boa impressão do que está acontecendo aqui. 

Tem pouco tempo que fui diagnosticado e me sinto mal com isso tudo. Olho para o 

espelho e digo: Você tem AIDS”. Ele não apareceu mais no grupo até a última reunião a 

qual participei. 



55 
 

 
 

Membro – “Isso é uma fase por causa do impacto do diagnóstico, mas isso vai 

passar e você vai superar”. 

 Membro - “Não sou apenas camisinha e comprimidos. Vou fazer um protesto e 

encher a camisinha de comprimidos”. 

Alguns sujeitos da pesquisa, técnicos e PVHA, relataram a discriminação por 

quem eles menos esperavam: profissionais de saúde que chegam a distinguir, por 

exemplo, doentes diabéticos e outras doenças crônicas como “aqueles que podem morrer” 

e os doentes de AIDS como “aqueles que vão morrer”.  

Uma mistura de depoimentos pessoais e questões políticas entraram em cena 

nessa reunião. Em uma entrevista individual com uma PVHA, pedi pra ela dizer o que ela 

achava da política do governo, no gancho da discussão: “A gente precisa e não precisa do 

Estado. A gente é morto-vivo, zumbi para a sociedade e para o governo. Deveria ter uma 

pessoa como a gente na gestão, porque só assim haveria uma verdadeira preocupação 

com a nossa condição. Fazem as coisas, mas se não tiver no pé fazem como querem e não 

como é do interesse da gente”. 

A liberação das casas para as PVHA é uma reivindicação antiga, de mais de sete 

anos, e que ainda não foi plenamente cumprida. No momento está em processo de 

substituição do programa ao qual estava vinculado para um programa de habitação do 

governo federal chamado “Minha casa, Minha vida” articulada à secretaria municipal de 

assistência social como uma ação de inclusão social das PVHA. 

Para as PVHA não se nega a importância da mobilização política até como forma 

de reconhecimento social e conquista de direitos, ou seja, como forma do sujeito se impor 

em relação à estigmatização como forma de segregação social e não-aceitação, nas 

entrelinhas do cotidiano, e mesmo da discriminação efetiva que muitos já “sentiram na 

pele”: 

Membro: “Nem todos estão preparados para ficar na militância. A gente participa 

das reuniões com os gestores há muito tempo e ouve coisas do tipo: “Essas PVHA só 

sabem demandar. Se for alguém que não esteja preparado vai desabar com uma coisa 

dessa”. 

Membro: “Às vezes parece que nós do movimento estamos substituindo o papel 

que é do Estado”. 
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Para alguns técnicos e gestores, a força política depende do grau de exposição dos 

sujeitos. Ou seja, para mudar o quadro de falta de reconhecimento político e pobreza de 

conquistas em relação a outros estados (em alguns estados é garantido o passe livre para 

PVHA, por exemplo) é necessário “mostrar a cara”. Em matérias de TV, por exemplo, 

PVHA dão entrevistas sobre inclusão social e combate à discriminação sem mostrar a 

face o que para algumas pessoas que trabalham com a questão da AIDS pode significar 

um retrocesso. 

A presença desse discurso da representação política e efetivação de direitos se 

mostrava como insistência, como algo que dava uma identidade mas que se constituía 

como fardo, como se outra coisa quisesse se inscrever de alguma forma justamente 

porque ainda reclamava existência. E paralela a essa retórica política, aparece a demanda 

terapêutica das PVHA, por uma concepção de grupo mais amistosa, leve e próxima da 

experiência de cada um. 

De qualquer forma tal era a situação do grupo com que me deparei: em busca de 

certa estabilidade no seu funcionamento, demandando um funcionamento mais 

terapêutico e menos cansativo, mas sem deixar de lado o debate e a reivindicação de 

questões referentes a seus direitos como sujeitos que vivem com HIV/AIDS. Um grupo 

cujas pautas e trocas de experiências poucas vezes se referiam ao estar doente de 

HIV/AIDS, que expunha um descontentamento geral da sua excessiva politização, mas 

também um grupo que estava ali junto, mesmo descontente. 

 

4.3. A dimensão subjetiva 

 

Os registros das falas aqui reproduzidas indicam um delineamento da demanda 

das PVHA que incide diretamente sobre o cuidado clínico em saúde mental. São falas que 

traduzem as possíveis fontes de sofrimento e angústias a partir de impasses na tessitura 

das relações interpessoais e da relação consigo mesmo. 

Todo o ativismo e engajamento pretende produzir uma espécie de positividade a 

partir da doença que indique que o viver com HIV/AIDS não se reduz a um evento viral, 

mas antes sim que a condição clínica sirva como positivação pública do sujeito pelo 

discurso dos direitos, mas também que interfira na construção de relações privadas com 
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seus pares, menos permeadas pelo medo e desconfiança, como fica marcado nesta fala: 

“Nós queremos qualidade de vida, mas é a gente que tem que lidar com o parceiro na 

hora de contar que temos AIDS”. 

Ela veio inserida em um contexto de discussão no qual estava explodindo a crise 

da representação política, enquanto modo de visibilidade das PVHA acima relatado, pela 

qual alguns estavam se sentindo deslegitimados e desacreditados por uma realidade 

marcada pelo excesso de discurso político e pela pobreza da efetividade das conquistas.  

Parece que a fala queria justamente afirmar que o impacto de ser um “portador” 

no cotidiano de suas interações, no final das contas, quem sofre é quem tem na pele o 

vírus. Além do mais representa a discrepância (ou limite) entre a mobilização social e o 

cotidiano dos sujeitos, o que estou tomando como dimensão subjetiva. Vale citar dois 

fragmentos de entrevista com psicólogos que prestam assistência às PVHA e que 

corroboram a insistência do imaginário em torno da AIDS como uma “doença do outro” 

que separa os que tem dos que não tem de forma negativa e excludente. 

Entrevistador: “Como é atender pessoas que vivem com HIV/AIDS?”. 

Técnica: “Os atendimentos individuais são para questões pontuais, não tem um 

acompanhamento sistemático do sujeito. Geralmente, as pessoas vêm porque estavam 

precisando conversar com alguém. Saber como revelar para o parceiro ou porque estavam 

se sentindo sozinhos. O imaginário ainda é a questão para eles”.  

Outra técnica também indica o imaginário como um problema comum na 

produção do sofrimento dos sujeitos afetados pela doença:  

“O que os traz para o atendimento é como contar para os parceiros e os próximos 

acerca de sua condição sorológica além do medo de abandono e de solidão. O imaginário 

ainda é muito forte então os atendimentos giram muito em torno do como lidar com esse 

segredo, da expectativa da reação do outro”.  

Ela conta dois relatos ilustrativos do impacto subjetivo da AIDS:  

Técnica: “Atendi uma mulher que relatou que alguns profissionais têm medo de 

abraçar e no final da sessão ela me pediu pra dar um abraço e eu a abracei. É como se ela 

estivesse me testando e que nós muitas vezes também testamos o outro pra ver se a gente 

pode confiar. Muitos só contam coisas pra mim como psicóloga justamente por causa da 

confiança. E é importante essa relação. Ao mesmo tempo tomo cuidado pra não ser 
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invasiva. Por exemplo, no acolhimento tem um questionário para ser aplicado por conta 

de avaliação epidemiológica a partir das práticas sexuais e que pode induzir a 

responsabilização se não souber lidar com aquilo. Por isso, é importante antes de colocar 

pra responder ou eu escrever por eles, perguntar e explicar sobre o questionário”. 

Pesquisador: “Você acha que há uma mudança em relação a sua formação e seu 

lugar de psicóloga em um serviço público?”. 

Técnica - “Sim, eu costumo fazer uma agenda dos atendimentos até pra deixar um 

espaço reservado pra eles e que aquele horário é deles. Se faltar eu não cobro porque 

faltou, deixo pra eles decidirem. É um acordo que faço com eles, alguns vêm 

quinzenalmente outros semanalmente. Depende do caso. Para os que sofrem o impacto do 

diagnóstico, o atendimento é mais frequente. Mas, o que o atendimento aqui me faz 

pensar é que é pra gente baixar a bola e que as pessoas não vão precisar da gente 

necessariamente e que eles podem achar que não é mais necessário vir porque estão se 

sentindo melhor”. 

Tal fragmento de entrevista indica que o imaginário da AIDS em torno da culpa 

ressoa na relação terapêutica a partir de uma demanda de confiança no vínculo com os 

profissionais. O que eles precisam é saber em quem confiar e assim estabelecer vínculos 

de confiança em torno deles para, a partir daí, tomar suas decisões sem a carga de uma 

história marcada por juízos morais e exclusão. 

Conversando com uma PVHA, ele elogiava a rede de atenção do município e ao 

mesmo tempo criticava um modelo de interação baseada em certo imperativo de 

exposição: “Quando entro na internet e vou conversar com pessoas que também tem a 

doença, a primeira coisa que me perguntam é sobre a história do meu contágio. Queria 

conversar e fazer amigos. Conheço pessoas que não vem para o grupo porque acham que 

estão ali apenas pra se expor e eu vou ali para fazer amizades”. 

O elemento da confiança e da amizade sob o discurso do sigilo se torna, no 

contexto da assistência ao sujeito que vive com HIV/AIDS em um serviço público, a 

moeda de troca fundamental para a implicação do sujeito nos seus cuidados. 

Posteriormente, será discutido o sentido de tais características da confiança e da amizade 

na assistência às PVHA como dados transferenciais dos mesmos em relação aos seus 

pares e também ao pesquisador. 



59 
 

 
 

Em uma entrevista com uma técnica que trabalhou no serviço, ela confirma que a 

questão dos direitos sociais que ela presenciou e não quis calar era justamente o que os 

mobilizava e se constituía como instrumento importante de luta contra a discriminação 

alimentada por um imaginário que ainda os assujeita. Para a técnica o tema do direito 

tinha uma função terapêutica de motivação e sentido para o viver com HIV/AIDS: 

“Quando entrei no grupo havia uma dimensão social irredutível que mexia com eles e os 

mobilizava. Ajudava-os a tirar da marginalização que ainda acontece. A doença pode ser 

um centro de vida e morte a depender de cada sujeito e o imaginário dos anos 1980, 

Cazuza, ainda está presente e é o que se pode ver na fala de alguns homens depois do 

diagnóstico “Sou casado, mas não sou gay”, por exemplo”. 

Alguns sujeitos entrevistados põem a AIDS como marco de transformação de suas 

vidas ao despertar outra forma de perceber a vida e a morte, de forma mais positiva. Mas 

ainda há outros cujo impacto do diagnóstico e o viver com HIV/AIDS reproduz o 

imaginário obsessivo em torno da morte e da culpa. 

Vale citar dois acontecimentos que me marcaram durante a pesquisa: um diz 

respeito a um cumprimento que fui dar para um membro do grupo depois da reunião. Fui 

abraçá-la e a percebi defensiva em relação à minha iniciativa, como se estivesse pensando 

– “Ele, sem AIDS, se aproximando de mim e me abraçando!”. 

O outro acontecimento se refere a um engano de outro membro do grupo ao 

pensar que eu tinha AIDS e quando os outros a corrigiram a mesma ficou envergonhada e 

me pediu perdão pelo equívoco, por ter pensado que eu tinha AIDS. Parecia que o engano 

dela representava uma ofensa pra mim. 

De qualquer forma, a partir desses acontecimentos e narrativas, é importante 

situar que o problema em termos da AIDS parece não ser a doença em si, mas a presença 

e atuação de um imaginário que ainda há em torno dela e que tanto o grupo quanto os 

sujeitos individuais reagem seja ressignificando suas vidas ou sofrendo diante de 

situações de estigmatização e discriminação, reações essas que não são excludentes.  

Significantes como proteção, exposição/revelação, culpa/responsabilização, se 

entrelaçam e regulam os processos de subjetivação das pessoas afetadas pela doença e 

indicam os valores ainda postos em jogo e reproduzidos pelas políticas de saúde e pelo 

imaginário social em torno da doença. 
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Agora, a partir da análise desses discursos e acontecimentos, procurar-se-á 

contextualizar teoricamente tais falas se atentando para o quanto tais discursos e 

vivências permitem questionar as políticas sanitárias e os modelos de subjetividade 

acionados por práticas de saúde e pela clínica psicológica (BIRMAN, 2000, p. 92). 
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5. DE SUJEITOS E SUJEIÇÕES 

 

A política assistencial e a reação das PVHA estão atreladas ao imaginário social 

despertado a partir da doença. Os tópicos do relato de caso em torno do grupo de adesão, 

do sujeito de direitos e da experiência subjetiva refletem o impacto de uma doença com 

forte carga estigmatizante e que se inscreveu como mal e como problema social, 

infletindo na mobilização de políticas sanitárias e da emergência de movimentos sociais 

organizados. 

A importância concedida atualmente à articulação das ONGs com os programas 

governamentais vem no bojo da própria constituição da reação social à estigmatização 

dos sujeitos afetados pela doença.  Dois fatores históricos contribuíram para a 

organização do movimento social – a apropriação das políticas identitárias da causa da 

AIDS, especialmente das prostitutas e do movimento homossexual contra o preconceito; 

e o próprio contexto político brasileiro da década de 1980 em torno da redemocratização 

do país e, por extensão, da política de saúde
7
. O discurso do sujeito de direitos contra a 

discriminação se torna uma máxima fundante dos movimentos sociais e da 

institucionalização da saúde como direito social. É nesse quadro no qual a doença como 

marca estigmatizante abre espaço para a luta em prol da afirmação identitária dos 

sujeitos, com o objetivo de ampliar a visão daqueles que são assujeitados pelo imaginário 

da doença para a indução de processos que os torna “sujeitos” a partir da articulação entre 

suas demandas, o poder público e a sociedade. 

Nesse sentido, um dos impactos da AIDS foi a ressignificação das identidades de 

homossexuais, de prostitutas, de usuários de drogas injetáveis, entre outros grupos 

potencialmente afetados pela epidemia e pelo estigma. As pessoas diagnosticadas com o 

HIV foram convocadas a propor outra visibilidade, outra identidade social e política, não 

mais como um doente, mas sim como um sujeito social e político, com voz e interesses 

próprios (TERTO JR., 2000, p. 50). 

                                                 
7
 Sobre essa discussão da relação entre o movimento da reforma sanitária e as “políticas identitárias” (Cf. 

Introdução, p. 13-14). 
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É em torno dessa perspectiva de legitimação política das demandas das PVHA  

que alguns autores discutem a função do discurso da promoção e da inclusão social 

atualmente. Essa discussão parte da tese do paradoxo da retórica política da inclusão 

social, na medida em que a mesma enseja processos de objetivação e sujeição assim 

como criação de condições efetivas de autonomia e qualidade de vida para as pessoas que 

vivem com HIV/AIDS. Os fragmentos de discurso anteriormente descritos indicam esse 

paradoxo e uma tentativa de conquista do reconhecimento tanto social quanto subjetivo, 

além da especificidade das necessidades das PVHA. 

A construção da subjetivação/sujeição em torno da doença pode ser pensada a 

partir das categorias utilizadas para designar as PVHA. Paiva (2009) enumera quatro 

categorias que representam diferentes modos de significação da experiência com a AIDS. 

Até a década de 1997, o termo vigente era o de “paciente” que representava os sujeitos 

deitados em camas de hospital cujas imagens divulgadas pela imprensa brasileira 

enfatizavam principalmente o processo de degradação passiva vivida  partir da condição 

de soropositividade. Logo em seguida, a classificação dos sujeitos como “aidéticos” 

entrou em voga agregando pessoas das mais diversas identidades e associando a AIDS à 

morte e a um histórico de vida pessoal condenável.  

Com a evolução dos testes laboratoriais anti-HIV, o teste rápido e a disseminação 

dos centros de testagem por todo o país, os termos “HIV positivo”, “soropositivo” e/ou 

“portador” foram adotados pelos profissionais de saúde e pelas pessoas afetadas como 

designação neutra e sem a carga estigmatizante das anteriores. Atualmente, e como 

resposta dos movimentos sociais à equação AIDS = morte (social ou biológica), é usada a 

categoria “Pessoa vivendo com HIV/AIDS”, que também adotamos neste trabalho, e que 

se associa ao tema da solidariedade como bandeira e direção da resposta social do país a 

estas pessoas, no sentido de envolver todos os brasileiros no enfrentamento da epidemia. 

O exemplo paradigmático desse movimento é o “Grupo Pela Vidda-Rio”, fundado por 

Herbert Daniel em 1989, ativista reconhecido internacionalmente pela defesa dos direitos 

das pessoas afetadas pela doença e que defendia a inclusão de pessoas, mesmo que não 

fossem soropositivas, mas que se sentissem indiretamente afetadas pela epidemia 

(PAIVA, 2009, p. 36). 
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No entanto, tanto Bezerra (2000) quanto Paiva (2009) apontam também os riscos 

da direção da afirmação identitária da experiência da AIDS a partir da positivação da 

doença que visa ao reconhecimento social e legitimação de suas demandas a partir do uso 

do termo “Pessoas que Vivem com HIV/AIDS”. Segundo esses autores tal estratégia pode 

acabar caindo em uma lógica de idealização que, ao invés de desestigmatizar os sujeitos, 

alimenta outros processos de estigmatização, na medida em que funcionaria de forma 

reativa ao enfatizar o imperativo de uma vida mais ativa e ousada para os que vivem com 

HIV/AIDS, totalizando assim sua experiência como doentes da mesma forma que no 

início da epidemia (BEZERRA JR., 2000, p. 81). Assim, ao se afirmar a partir de 

categorias identitárias, essa estratégia representa um retorno do mesmo pelo qual 

identidades voltam a produzir exclusão e sujeição, diluindo assim as singularidades. 

Já Paiva (2009), em uma visão menos crítica e reconhecendo a importância dos 

direitos humanos como referência, indica o quanto a utilização de categorias como 

“sujeitos que vivem com HIV/AIDS” chama a atenção para a especificidade das 

necessidades dos sujeitos na luta contra os processos de estigmatização e, principalmente, 

dos modos de organização da atenção que ainda reproduzem um modelo preventista e 

biomédico. 

Mais do que julgar se os modos de organização política ou institucional refletem 

ou não uma idealização ou um exagero, nos parece mais pertinente tomar esses 

fenômenos como sintomas de um contexto mais geral e histórico e, seguindo a máxima 

freudiana de que os sintomas são formações de compromisso na tentativa de apaziguar 

um conflito, isto é, são tentativas de “cura”, compreender o sentido dos mesmos. Nesse 

sentido, é que autores como Foucault (2008b), (Zizek (2006) e Lebrun (2008) fazem a 

crítica do contexto político-democrático contemporâneo em torno de ideias/ideais como 

promoção social e governança, seja a partir da ênfase em uma “cultura dos direitos 

sociais”, discutida por ZIZEK (2006), seja a partir da ênfase na governança em 

detrimento da democracia discutida por Lebrun (2008). 

 

 

 

 



64 
 

 
 

5.1. O avesso da promoção 

 

Conforme os discursos acima descritos, pode-se afirmar que a tensão referente ao 

lugar dos sujeitos se manifesta no dissenso entre eles em torno do par “sujeitos 

politizados ou de direito” versus “sujeitos pacientes”. Hoje, com o reconhecimento e a 

apropriação, por parte das políticas públicas, das organizações não-governamentais, 

parece que a questão da política de afirmação se desloca de uma reivindicação em torno 

do direito à diversidade sexual, como era no início da epidemia, para a preocupação com 

a ampliação do sentido do que vem se constituindo como promoção social dos sujeitos, 

tanto em termos da organização da atenção à saúde quanto em termos mais ampliados de 

inclusão social. 

As respostas organizacionais e subjetivas representam a presença e a força do 

imaginário da AIDS em torno do estigma da morte e da perversão ainda existente. As 

narrativas traduzem uma importância dada à proteção dos sujeitos a partir do aspecto 

legal do sigilo e da consideração da vulnerabilidade dos sujeitos frente aos processos de 

estigmatização ainda vigentes.  Mas é importante considerar (como forma de relativizar o 

ideal da promoção) que há também uma tentativa de resistência a um discurso da 

exposição como estratégia de enfrentamento do preconceito, dito nas entrelinhas da 

angústia e algumas vezes plenamente manifesto,.  

Alguns militantes, com um tempo significativo no movimento social, aparecem na 

mídia em defesa da inclusão social e contra a discriminação, mas não mostram o rosto 

como uma forma de proteção à discriminação e ao imprevisível da reação das pessoas 

diante da descoberta da soropositividade. 

Vale citar o ocorrido durante um encontro de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, no 

qual um sujeito que não tinha a doença entrou no auditório reservado para as PVHA sem 

ter consultado a coordenação do evento. Aquilo foi tomado como invasão do espaço, da 

privacidade dos mesmos. A princípio parece que eles estão construindo uma barreira de 

proteção e assim tomando para eles próprios o tabu em torno da doença. Mas, atentando a 

todo o processo histórico de sujeição a que estiveram e estão submetidos e o quanto são 

falados pela mídia, por profissionais e programas (não necessariamente de suas 

necessidades, mas da AIDS), e também para a importância atribuída à conquista de um 
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espaço que é deles, sem interferência externa, nem de profissionais e especialistas, essa 

garantia de um espaço reservado ganha sentido e importância. 

O modelo da exposição, como estratégia de reconhecimento simbólico e de força 

política, se baseia hoje em noções como “estilo de vida” que procuram considerar a 

dimensão contextual e singular da experiência dos sujeitos afetados pela doença. Mas, 

segundo Schraam (2010), a ideia de “estilo de vida” produz o mesmo efeito de 

responsabilização individual indicando assim não uma transformação de olhar, mas antes 

uma reprodução do dispositivo de individualização dos sujeitos, por mais que tente se 

desvincular da série doença-culpa. Se antes, o “grupo de risco” se apresentava como o 

“mensageiro do mal” por conta de sua trajetória sexual condenável, hoje os grupos 

vulneráveis podem ser tomados como imprudentes, o fracassado diante da empresa de 

sua saúde. 

 
Apesar do entendimento de que as Políticas Públicas Saudáveis tentam 

contribuir para uma escolha de vida saudável, e não para uma 

imposição, acreditamos que este discurso colabora para a criação de 

uma ordem social onde “o valor dos indivíduos reside na apreensão de 

possibilidades e na habilidade em evitar ou gerir o risco” (Vaz, Bruno, 

1999), ordem esta que pode estar equivocadamente inserindo uma 

dimensão moral (que sempre implica uma relação entre um agente em 

um paciente moral) em ações que dizem respeito apenas às liberdades 

individuais. (GAUDENZI e SCHRAMM, 2010, p. 250) 
 

No quadro da promoção à saúde, onde um dos princípios fundamentais é o 

envolvimento dos sujeitos na produção de saúde com o que se chama de empoderamento, 

isso pode desembocar em uma inversão da máxima legal: ao invés da saúde se constituir 

como um direito do cidadão e um dever do Estado, a mesma se enunciaria como um 

dever do cidadão para proteger o Estado.  

 
(...) a saúde passa a ser entendida como uma obrigação do próprio 

cidadão consigo mesmo e com os outros, ou seja, “a saúde não é mais, 

em última instância, um direito do cidadão e um dever do Estado, mas, 

ao contrário, um dever do cidadão e um direito do Estado. (GAUDENZI 

e SCHRAMM, 2010, p. 247) 
 

Ou seja, a promoção à saúde se efetiva no cotidiano das práticas como regulação 

social e defesa da sociedade, ao invés de valorização da autonomia dos sujeitos. Em se 
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tratando de uma doença infecciosa e de caráter epidêmico (cujo enfrentamento encontra 

inspiração nos modelos militares, como foi com a peste, mas também no modelo 

antropológico do tabu, em sua matriz preventiva), transformar o sistema de cuidados em 

proteção dos não-infectados é uma tendência a ser devidamente considerada. 

Vale retomar algumas falas e acontecimentos que representam essa tendência.  A 

indignação de um sujeito que criticava a política assistencial por reduzir a atenção às 

PVHA oferecendo apenas insumos preventivos - “Eu ainda vou chegar aqui na porta e 

encher uma camisinha com comprimidos e perguntar se é só isso que eu preciso” (cf. 

Caso “Grupo de Adesão”, p. 49). 

Ou seja, no contexto histórico da política assistencial voltada para AIDS, o 

discurso da promoção pode se traduzir em um preventismo como proteção dos sujeitos 

não-afetados e prevenção de reinfecções dos sujeitos afetados, através do discurso do 

sexo seguro e pelo acesso aos medicamentos antirretrovirais. Isso pode significar, por 

exemplo, que a promoção à saúde no final das contas representa prevenção e, portanto, 

proteção dos soronegativos, reproduzindo valores como ordem social e segurança dos 

outros (PAIVA, 2009, p. 33). Antes de se constituírem enquanto cuidado voltado para os 

sujeitos afetados, as intervenções significam proteção dos não-afetados.  

Pode-se ainda ampliar a crítica, a partir da formulação da redução da política (ou 

mesmo sua instrumentalização) a uma questão de governança, de sustentabilidade do 

programa em nome do interesse de todos. A crítica de autores como Lebrun (2008) e 

Zizek (2008) à política contemporânea é justamente que o caráter dissenssual, do debate e 

do conflito, se reduziu ao caráter gerencial pragmático, o que tem como efeito o 

esvaziamento da consideração da singularidade da questão em nome da consideração do 

governo de todos, sendo que essa metáfora do “todos” acaba redundando em uma política 

compensatória e/ou distributiva, um igualitarismo. O “todos”, nesse sentido, pode 

significar não que todos estão sendo incluídos, mas sim que a inclusão social está se 

reduzindo a um mecanismo de recalcamento da singularidade.  

 

Estamos, por conseguinte, no direito de nos perguntar se (...) não estaria 

aí a razão pela qual nossas elites políticas costumam ser reduzidas a 

propor um programa – não se ousa mais dizer um projeto, ainda menos 

um ideal – apenas gerencial, e isso em detrimento de uma verdadeira 

política. (...) Pois governar ou dirigir não é gerir! (...) digamos que 
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governar implica poder sustentar uma conflitualidade, ao passo que 

gerir supõe, sobretudo, evitar isso, estar em condição, em todo caso, de 

apagar-lhe os efeitos. (LEBRUN, 2008, p. 151). 

  

Segundo Lebrun (2008), o que se está justamente deixando de lado é a 

consideração da alteridade e, por conseguinte, se reforça um tipo de laço social no qual os 

sujeitos se sentem confortáveis em viver juntos reconhecendo a questão do outro, mas 

desde que isso não os incomode.  

Programas governamentais e não-governamentais de HIV/AIDS no Brasil têm se 

dedicado a promover políticas não-discriminatórias, afirmando que a AIDS atinge 

igualmente a todos e que o cuidado e a prevenção devem ser direitos de todos os 

brasileiros. É nesse cenário que autores como PAIVA (2009), AYRES (2003) e 

CZERESNIA (2003) defendem a retomada do debate em torno da promoção de saúde no 

Brasil e da assistência no quadro de referência dos direitos humanos e da vulnerabilidade. 

No contexto da política assistencial ao sujeito que vive com HIV/AIDS, isso significa 

considerar as PVHA como sujeitos de direitos, com necessidades específicas e adequadas 

à vida com HIV/AIDS, integradas a uma assistência que leve em conta a dimensão do 

cuidado, mais do que a do tratamento. 

 

(...) Muitos programas preventivos definem como “público-alvo” o 

indivíduo soronegativo, a metáfora de todos, que devem ser 

convencidos a se proteger de alguém potencialmente “soropositivo”. 

(...) As pessoas com HIV/AIDS não são mencionadas como sujeitos da 

prevenção, como se pertencessem a uma outra nação, sem direitos. 

(PAIVA, 2009, p. 41-42). 
 

Claro que enfatizar o protagonismo político da condição dessas pessoas como 

“sujeitos de direitos” ou “sujeitos do seu cotidiano”, como preconizado por Paiva (2009) 

e Ayres (2003) é necessário, mas o que nossa pesquisa indica como questão maior não é a 

falta de “dar voz ao paciente”. O que apareceu foi justamente que por serem sujeitos de 

direito, pela consideração de sua vulnerabilidade ao preconceito e o empoderamento em 

torno do autocuidado e do ativismo, é que eles acabavam se constituindo como meros 

objetos de intervenção..  

E assim vale citar o questionamento de Zizek (2006) acerca da ênfase 

contemporânea do “participe” como imperativo democrático. 
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Segundo Zizek (2006) a “promoção social” hoje induz não a uma mudança 

estrutural, mas a uma performance vazia na medida em que o “participe” se constitui 

como um imperativo. Diante desse quadro o autor defende justamente o “não participar” 

como forma de resistir a uma instrumentalização da política em modelos 

programáticos/pragmáticos. Segundo Zizek (2006), essa instrumentalização da política no 

quadro da “cultura dos direitos sociais” repercutiria na redução da ética a um “direito à 

narrativa”, como única forma de acolher a singularidade do sofrimento individual ou 

coletivo em detrimento da questão da verdade que regula determinada situação.  

 

(...) o ponto de partida da pluralização narrativa não é o direito à 

verdade, mas o direito à narrativa. A suprema dimensão ética é construir 

um espaço em que cada grupo/indivíduo tenha o direito de narrar sua 

ficção, sua versão dos acontecimentos.  Portanto, a dimensão da 

verdade fica em suspenso. (ZIZEK, 2006, p. 174) 
 

 ZIZEK (2006), ao criticar o uso dos direitos humanos como uma “ideologia 

política da vitimação”, torna visível a lógica do inocente/culpado e da consideração do 

“social” como uma questão de minorias excluídas, que precisam de tutela, perdendo 

assim o caráter contextual da vulnerabilidade.  

 

O modelo secreto dos direitos humanos, hoje em dia é o dos direitos dos 

animais. Porventura a lógica oculta da luta pelos direitos dos gays, 

pelos direitos étnicos, das comunidades marginalizadas etc., não é o que 

os tratemos como espécies em extinção? (ZIZEK, 2006, p. 175). 
 

O argumento de Zizek, mesmo polêmico, aponta como o discurso dos direitos 

humanos pode cair em um politicismo, mesmo que sob o discurso manifesto do direito a 

falar, também apontado por Herzlich (2004). Tanto para um quanto para o outro, a ênfase 

na “voz do paciente” ou ao “direito à narrativa”, mesmo que levem em conta o 

sofrimento e a dor das pessoas, induzem a uma desconsideração da realidade da doença, 

reduzida a um “texto com sentido” e desprovida de crítica à realidade social 

(HERZLICH, 2004, p. 389). 

Um dos membros do grupo de adesão conta que uma das grandes dificuldades de 

militar é que ou você entra no “discurso do coitadinho” que precisa de ajuda ou você é 

tomado como “aquele que só demanda” por parte de alguns gestores. Talvez esse seja o 
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paradoxo da emergência de uma “cultura de direitos sociais”, a produção de vitimização.  

No caso da política assistencial voltada para as PVHA, baseada em noções como 

vulnerabilidade e empoderamento, tal vitimização os inscreve em um dilema – ao mesmo 

tempo em que há a confirmação da efetividade do TARV e a possibilidade de autonomia 

especialmente em relação ao exercício do trabalho (como alguns desejam até para lidar 

contra essa produção de fragilização) há também o risco de deslegitimação de suas 

demandas frente à política assistencial. 

Para Zizek (2006), é necessário sair da dicotomia vítima/algoz, que reproduz uma 

cisão entre o que não me diz respeito e o que é do “outro que precisa”, o que no caso da 

AIDS, reproduziria a ideia da AIDS como uma doença do outro negativizado como 

“coitado”, logo distante de mim. Esse efeito de distanciamento pela produção de sujeitos 

fragilizados e, por isso, politicamente instrumentalizados como demandantes, pode ser 

percebido por algumas falas de PVHA acerca da inércia dos programas institucionais, que 

precisariam de PVHA “que sintam na pele” inseridas nesses espaços de gestão.  

Ampliando a crítica a esse tipo de funcionamento político, e que no grupo foi 

objeto de debates não-consensuais assim como também por parte de  alguns profissionais 

de saúde, surge a questão da exposição dos sujeitos como fonte de força política e 

reconhecimento social, conforme indicado acima. Alguns gestores e técnicos defendem 

que as PVHA, ao se recusarem a mostrar o rosto na mídia estão perdendo oportunidade 

de se fazerem reconhecer e assim se legitimarem enquanto sujeitos de direitos diante da 

sociedade. Vale pensar por que mostrar-se ou não se torna um problema.. 

Quanto a isso, Zizek (2008) afirma, como crítica aos argumentos de teóricos da 

política como Giddens e Beck acerca do retorno da subjetividade nas formas de 

organização social, que nossos tempos expressam uma renaturalização da intimidade, ao 

invés de seu suposto reconhecimento.  

Segundo Beck (1997), a pós-modernidade indicaria um retorno da subjetividade 

em face de um desgaste e uma transformação irreversível das instituições modernas da 

virada do século XIX para o século XX como família, estado, fábrica, medicina, 

resultando naquilo que ele chama de individualização subpolítica, ou seja, uma 

transformação das instituições vinda de baixo, da tessitura das próprias relações pessoais 

e da subjetividade. 
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Tal fenômeno se vincula diretamente à transformação das relações entre o público 

e o privado, historicamente marcadas pela oposição e esvaziamento da dimensão pública 

diante de uma tirania da experiência privada. Hoje, o que emprestaria conteúdo e força à 

dimensão pública seria justamente essa superposição entre subjetividade/intimidade e 

política/espaço público. 

No entanto para Zizek (2008), antes de se produzir uma revitalização da política 

pela subjetividade, o que se produziria seria o avesso disso, ou seja, a privatização do 

público teria como efeito justamente o esvaziamento simbólico do seu espaço. Vale 

salientar que Foucault (2006c) já indicava como uma faceta do projeto social da 

modernidade a individualização do social a partir de práticas policiais de vigilância e 

esquadrinhamento da população e também da utilização em moldes científicos da 

confissão cristã nas diferentes práticas de controle social.  

 

(...) da confissão, garantia de status, de identidade e de valor atribuído a 

alguém por outrem, passou-se à “confissão” como reconhecimento, por 

alguém, de suas próprias ações ou pensamentos. O indivíduo, durante 

muito tempo, foi autenticado pela referência dos outros e pela 

manifestação de seu vínculo com outrem (...); posteriormente passou a 

ser autenticado pelo discurso de verdade que era capaz (ou obrigado a) 

ter sobre si mesmo. A confissão da verdade se inscreveu no cerne dos 

procedimentos de individualização pelo poder. (FOUCAULT, 2006c, p. 

67) 
 
 

Outra fala ilustrativa desse modelo identidade/revelação e de como ele está 

impregnado nas relações sociais é a de uma PVHA que depois de um tempo de 

isolamento e afastamento devido ao impacto do diagnóstico foi procurar pessoas da 

mesma condição em sites de relacionamento. 

Sujeito: “Eu entro no bate-papo pra procurar amizades e a primeira coisa que me 

perguntam é qual o histórico do meu contágio”. 

Pesquisador: “E no grupo de adesão, por que você não vai?”. 

Sujeito: “Não sei, a gente vem pra cá e parece que vem pra se expor”. 

Essa fala indica o quanto a experiência da AIDS que, no começo da epidemia se 

tornara um exemplo de como as narrativas das pessoas podem se constituir como matéria 

de ação coletiva, aparece hoje como um imperativo de exposição. A fala também 
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questiona a generalização da imagem do paciente de AIDS como o modelo de ativista 

(HERZLICH, 2004, p. 392).  

Portanto, se a promoção à saúde veio enfatizar a autonomia dos sujeitos, suas 

condições sociais e seus contextos de interação, cabe também contextualizá-la a partir das 

marcas ainda vigentes  de modelos de sociabilidade postos em jogo na fundação da 

modernidade, o que em termos de um enfrentamento de uma epidemia e da assistência 

aos sujeitos afetados pela mesma, significa problematizar as práticas de saúde nos seus 

efeitos nas relações tecidas no cotidiano das pessoas que vivem com HIV/AIDS.. 

 

5.2. Ordem e Segurança 

 

Para Birman (1993), as primeiras reações sociais provocadas pela epidemia de 

AIDS se ordenaram entre práticas policiais e o que ele chama de “torturas do intimismo” 

a partir de um modelo de subjetividade e relação com a verdade produzido pelo 

cristianismo (BIRMAN, 1993, p. 113). 

Segundo Foucault (2008b), a partir da emergência do problema da população 

como uma questão de governo e de controle dos fenômenos da vida e da morte, no que 

ele chamou de biopolítica, o sujeito de direitos se entrelaçou ao sujeito de governo, na 

medida em que a metáfora do “todos” anunciada pelas formas de governabilidade 

biopolítica implicou em controle social em nome da proteção do estado. É nesse contexto 

de uma política transformada em polícia e em gestão dos fenômenos próprios da 

população que a sociedade passou a ser pensada. Por esta via, regulações das relações 

sociais se modificaram, aproximando-se de outros valores como saúde, segurança e bem-

estar. “(...) tudo que vai ser ao bem-estar, tudo o que pode produzir esse bem-estar para 

além do ser e de tal sorte que o bem-estar dos indivíduos seja a força do Estado, é esse, 

parece-me, o objetivo da polícia” (FOUCAULT, 2008b, p. 440). 

Foucault discute como a fundação dos estados modernos coincide com a 

estruturação de uma política baseada mais na gestão das coisas, no que ele chama de 

governamentalidade, do que em um modelo de proibições morais proferidas por uma 

autoridade transcendental (deus ou o rei). É essa passagem que Foucault se dedica a 
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descrever. Ela resulta em outro modo de condução da vida das pessoas: o governo. Deste, 

o estado seria o representante maior. 

A discussão da emergência da polícia e do seu objeto (a população) se insere no 

quadro da transformação do sentido de governo nas sociedades modernas capitalistas. Se 

antes se dirigia os sujeitos de acordo com um sistema de alianças, e a sociedade era 

pensada como um conjunto de súditos diante de uma soberania estabelecida (o rebanho e 

as ovelhas, o rei ou Deus), o problema da população e da governabilidade indica que as 

relações sociais não são mais reguladas a partir de um poder soberano, e sim a partir de 

relações de poder difusas fundadas como uma questão de saber e controle (FOUCAULT, 

2008b, p. 440). 

No campo da saúde, a proposta de governar e gerir as coisas se condensa no 

conceito de “polícia médica” como um desenvolvimento crítico do modelo da lepra, 

pautado no isolamento e na exclusão, a partir da prática da internação. Com a emergência 

de uma medicina do “meio-ambiente”, o chamado “higienismo” do século XIX, se forma 

uma medicina urbana, visando o controle dos fatores urbanísticos e ambientais da doença. 

Ela é fundada em uma concepção de doença enquanto algo passível de cura e prevenção. 

Nesse contexto, a medicina se torna peça fundamental de um projeto social baseado no 

controle das variáveis da população. Esta é entendida como unidade inteligível pelo 

discurso moderno da epidemiologia, centrado no controle das doenças infecciosas através 

da proteção e da análise dos riscos de contaminação. 

Foucault, ao situar a categoria de polícia na problemática do governo, produz dois 

deslocamentos da análise social. O primeiro deslocamento consiste em relativizar a 

categoria de repressão como fenômeno explicativo da sujeição por parte dos dispositivos 

de governo. Se há processos de sujeição é justamente porque os mesmos se inscrevem em 

um campo de liberdade, mesmo que a mesma seja instrumentalizada. Assim, a polícia 

médica significa uma estratégia para regular as relações sociais com vistas ao controle e à 

gestão, à ordem e a segurança, em um quadro no qual as pessoas são tomadas como signo 

de qualidade da população por suas características biológicas.  

O segundo deslocamento, e mais importante, diz respeito à crítica do Estado como 

figura da soberania e da repressão. Se os problemas de saúde e doença se constituem 

como alvo de preocupação do estado, a partir de categorias como risco, epidemia e 
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transmissão, e motivo de sujeição, é justamente porque se inscrevem nos dispositivos de 

governo postos em práticas no século XVIII e não pela função do estado como ente 

soberano que regula de cima para baixo. 

 

O que há de importante para a nossa modernidade, isto é, para a nossa 

atualidade, não é, portanto, a estatização da sociedade, mas o que eu 

chamaria de “governamentalização” do Estado. (...) e esse Estado de 

governo, que tem essencialmente por objeto a população a que se refere 

e utiliza a instrumentação do saber econômico, corresponderia a uma 

sociedade controlada pelos dispositivos de segurança. (FOUCAULT, 

2008b, p. 146)  
 

Na medida em que a “polícia médica” se inscreve como função de governo da 

população, o cotidiano e o espaço público se tornam objetos de saber e de intervenção, se 

constituindo como superfície de captura do sujeito em nome da saúde.  O objeto 

“população” se constitui como problema político de regulação das forças e do equilíbrio 

do estado na modernidade, o instrumento e o fim de uma tecnologia de governo que 

Foucault denominou de governamentalidade da população - “sujeito de necessidades, de 

aspirações, mas também objeto nas mãos do governo” (FOUCAULT, 2008b, p. 140). A 

polícia é um dos dispositivos dessa nova forma de condução das condutas. Seu 

aparecimento se confunde com o do estado moderno, como unidade territorial e 

identitária, ou o de uma razão de Estado. “A polícia é o conjunto dos meios necessários 

para fazer crescer, do interior, as forças do Estado” (FOUCAULT, 2008b, p. 492). 

Segundo Czeresnia (2003), o problema da categoria de risco como operativa do 

discurso higienista e preventista da polícia médica e como modelo de combate às 

epidemias é a sua tendência de reduzir a complexidade de fenômenos como a saúde e a 

doença a modelos de causalidade, que apagam aspectos importantes desses fenômenos e 

por sua vez implicam uma utilização social do conceito como critério identitário e 

reprodutor de valores como proteção e ordem. 

 

O desenvolvimento dos estudos de risco esteve vinculado a um 

processo cultural construtor de um homem individualista, que enfrentou 

a necessidade de lidar com as forças desagregadoras da natureza e da 

sociedade por intermédio da lógica da ordem e da proteção, ao passo 

que pouco investiu no amadurecimento das relações com o outro 
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mediante o fortalecimento de sua vitalidade e autonomia. 

(CZERESNIA, 2003, p. 12) 
 
 

A polícia médica se ocupa dos fatores que em conjunto determinam os fenômenos 

de população (vida/morte; saúde/doença). Os sujeitos, a partir do par polícia-população, 

se ligam não mais a uma questão de direitos e deveres (embora isso não esteja excluído) e 

sim a sujeitos racionalmente governáveis por meio não mais de leis, mas principalmente 

de normas: as boas maneiras de viver e fazer. Isso significa um deslocamento em relação 

ao par soberania-pastorado, que indicava um modo de dirigir os sujeitos com vistas a sua 

salvação, para a questão do seu bem-estar como elemento de garantia da ordem interna 

do Estado. 

Portanto, a polícia médica do século XVIII-XIX e a sujeição dos indivíduos a 

partir da consideração da população devem ser entendidas a partir do contexto geral de 

um projeto social da modernidade em torno da biopolítica, que torna a população não só 

um conjunto de indivíduos que ocupam um território, mas também um domínio da 

espécie humana que apresenta características biológicas e patológicas específicas. O 

instrumento desta biopolítica passa a ser, mais do que um confronto de forças estatais e 

grupos, uma questão de gestão dos acontecimentos e dos fenômenos com o objetivo de 

segurança social.  

A biopolítica se constitui então como matriz das práticas de saúde na fundação da 

modernidade e está ligada a determinada maneira de pensar a sociedade como uma 

questão de controle e segurança. 

  

A naturalidade da população se refere a um conjunto de variáveis; 

assim, se do ponto de vista biológico, a população é, de certo modo, a 

espécie humana, do ponto de vista da naturalidade que a constitui, ela é 

o “público”. O público, noção capital no século XVIII, é a população 

tomada do lado de suas opiniões, de suas maneiras de fazer, de seus 

comportamentos, de seus hábitos, de seus temores, de seus 

preconceitos, de suas exigências, é sobre isso que se intervém pela 

educação, pelas campanhas, pelas convicções. (PEIXOTO JR., 2009, p. 

163) 
 

O modelo biopolítico centraria as intervenções em torno da saúde a partir da 

equação “informação + vontade = mudança”, correlata ao seguinte arranjo: dada a 
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informação, segue-se um processo de conscientização individual que conduz o indivíduo 

a uma gestão do seu corpo, entendido não como corpo atravessado pela cultura, mas 

como máquina e função a ser gerida. Tal modo de pensar a estratégia de prevenção e 

gestão implicaria em uma descoletivização do risco, pela qual o indivíduo é 

responsabilizado (TUCHERMAN, 2010, p. 225).  

No contexto da AIDS, historicamente, o discurso da prevenção em torno do sexo 

levou a práticas assistenciais focadas na gestão do risco sexual, tornando as políticas 

sanitárias práticas de segurança e, consequentemente, a doença algo da ordem da ameaça, 

reforçando assim sua estigmatização e reduzindo o entendimento da subjetividade a um 

indivíduo biológico-comportamental passível de controle. Ao mesmo tempo, reduz a 

sexualidade a uma questão de exames de rotina e uso de preservativos, ou seja, a uma 

questão médica e de controle da transmissão. 

O que o impacto subjetivo da AIDS e a própria dinâmica da epidemia mostram é 

que, mais do que uma questão de prevenção, a vivência da sexualidade no contexto da 

AIDS se refere aos modos de internalização da doença e do imaginário que regula as 

relações sócio-afetivas. 

Assim, se torna necessário atentar para as implicações simbólicas das formas de 

atenção e cuidado voltadas para os sujeitos que vivem com HIV/AIDS. E se faz isso pela 

problematização das práticas de saúde como reprodutoras de valores sociais. Cabe 

indagar historicamente a AIDS a fim de visualizar o quanto conceitos e práticas se 

inserem em relações de poder e assim avaliar se realmente tais formas de pensar e fazer o 

cuidado produzem relações móveis ou reproduzem, sob outras formas, valores que 

assujeitam as pessoas que vivem com HIV/AIDS ao fazer delas alvos de intervenção 

(PAIVA, 2009, p. 43). 

As críticas aos modelos de representação da doença em torno da culpa ou, em 

termos atuais, da responsabilidade, indicam que o discurso da prevenção traz as marcas 

do dispositivo policial e higienista que, por sua vez, se constitui como determinante do 

imaginário social e psíquico que ainda assujeita as pessoas que vivem com HIV/AIDS.  

Segundo Burity (2006), se mostra necessário não só discutir a assistência ao 

HIV/AIDS em termos de gestão de programas e argumentos tecnocráticos sob uma ótica 

de governança que neutraliza as diferenças e as demandas em nome da modernização. O 
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autor propõe recusar modalidades de inclusão baseadas no que ele chama de 

“transformismo” associado a uma perspectiva de política baseada em uma lógica 

econômica da pobreza e da escassez, como se esses fossem os únicos critérios de análise 

da situação social das pessoas (BURITY, 2006, p. 58). 

O que as questões dos sujeitos que vivem com HIV/AIDS e o surgimento de 

outras categorias estigmatizantes – o irresponsável, o coitadinho, o parasita – indicam é 

que, para além da modernização de programas, torna-se necessário repensar as formas de 

governabilidade a partir da crítica à matriz (bio)política da modernidade. No campo da 

AIDS, isso significa contextualizar os discursos da vulnerabilidade e dos direitos 

humanos a partir do quadro da biopolítica que tem no controle social e na segurança seus 

princípios constitutivos e na individualização dos sujeitos sua tática prevalente. 

 
A tendência à adoção de jargões e modelos de forma superficial e 

inconsequente – como no caso de expressões como 

“multiculturalismo”, “resgate da identidade”, “promoção da cidadania”, 

“parceria” – é grande entre gestores públicos, empresariado, atores da 

sociedade civil e mesmo no campo intelectual. A manipulação, o 

voluntarismo e o pragmatismo nos lançam na repetição de velhas 

práticas sob novos rótulos. (...) É raro encontrar, porém, programas e 

projetos em que a cultura é vista em chave antropológica, como modo 

de vida e como dimensão da vida social que se refere às práticas de 

produção de sentido (...). (BURITY, 2006, p. 52. 54) 
 

Nesse sentido, tanto Zizek (2010) quanto Foucault (2008b) apontam para a 

necessidade de mudar o olhar e deslocar o foco das questões.. Se pudermos eleger um 

ponto em comum entre estes autores é justamente a necessidade de se livrar de falsas 

questões, tais como as de “modernizar a gestão” ou “estruturar os programas”. As 

práticas de governo fundadas na modernidade inauguraram  uma racionalidade objetiva 

acerca da doença e das questões individuais e sociais.  

No contexto da AIDS isso significa problematizar a associação saúde-prevenção 

como uma questão de governo, o que implica deslocar a ênfase de abordagens 

programáticas
8
 para a dimensão de projetos coletivos e individuais dos sujeitos afetados. 

                                                 
8
 Um dos documentos fundamentais de direcionamento da política de atenção se chama PAM – Plano de 

Ações e Metas – que indica a ênfase no aspecto programático e estrutural em detrimento da consideração 

do viver com HIV/AIDS como projeto o que acarreta no final das contas fazer dos sujeitos alvos de 

intervenção e medicação. 
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O que as narrativas das PVHA e o insistente imaginário da doença denunciam é que ao 

pensar a gestão do convívio social como um problema de segurança e defesa, se produz 

sujeição das PVHA.  Nesse sentido, se mostra pertinente o comentário crítico de Sontag 

no tocante à direção das metáforas da AIDS - “o corpo não é um campo de batalha. Os 

doentes não são baixas inevitáveis, nem tampouco são inimigos” (SONTAG, 2007, p. 

151).  

 

5.3. AIDS e Clínica psicológica 

 

Diante do impacto da AIDS nas políticas sanitárias e dos valores postos em jogo 

cabe agora discutir a sua incidência tanto na organização da atenção às PVHA quanto na 

clínica psicológica. 

Uma PVHA começou a conversar sobre seu impasse sobre como contar para seu 

parceirosua condição soropositiva, temendo uma reação de abandono e rejeição. A 

questão para ele não era se devia ou não contar, mas como falar sem assustar, como 

montar um contexto de interação que não quebrasse a confiança e o afeto entre eles e, ao 

mesmo tempo, produzisse uma oportunidade de desmistificar a doença, pondo-a em seu 

lugar: apenas uma doença. Era essa a demanda dele para o atendimento psicológico do 

serviço de atenção especializada.   

Para PAIVA (2009), repensar a organização da atenção às PVHA a partir do 

envolvimento dos sujeitos e da consideração de vulnerabilidades específicas urge como 

tarefa essencial. Segundo a autora, os serviços de atenção especializada e outros 

ambulatórios ainda não consolidaram uma proposta de promoção à saúde, com base na 

vulnerabilidade e no empoderamento.   Isso significa tornar precisos valores do sistema 

único de saúde como integralidade e equidade e, consequentemente, estruturar uma 

atenção psicossocial para as PVHA no quadro da “Prevenção PositHIVa”
9
. 

 

O viver com AIDS, portanto, não deve reduzir a pessoa assistida ao 

“portador do vírus”, “à soropositividade”. (...) a abordagem psicossocial 

                                                 
9
 O conceito de “prevenção positHIVa” é discutido na primeira parte do trabalho (Cf. “Introdução” p. 13). 

Ele tenta estimular a necessidade de integrar os sujeitos no planejamento das ações de saúde e de 

enfrentamento da doença. 
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no quadro da vulnerabilidade considera as diferenças individuais na 

experiência cotidiana (de viver com o HIV), mas as compreende 

dinamicamente e à luz das desigualdades sociais que co-produzem essa 

experiência (experiências com a pobreza, com o racismo, o sexismo, o 

machismo e a homofobia). (PAIVA, 2009, p. 37) 
 

Basta citar as discussões acaloradas em torno dos leitos de hospitais para PVHA, 

que dividiam a opinião entre gestores, profissionais e as próprias PVHA. Para alguns, ter 

leitos específicos reforçaria a exclusão e o preconceito, ainda mais quando se sabe que 

até profissionais de saúde (chocante para eles e para nós também) reagem de forma 

discriminatória, segundo relatos de algumas PVHA. Para outros, ter leitos específicos é 

importante para garantir e qualificar a assistência aos sujeitos afetados pela doença. Eles 

encontrariam aí o reconhecimento da especificidade de suas necessidades de saúde.  

Eis um relato de um representante da gestão: “Fui a uma reunião e disseram que 

não se pode separar leitos para as PVHA devido ao princípio de universalidade do SUS, 

que garante para todos o direito à saúde sem priorizar a ou b”. E, depois dessa fala, a 

discussão acabou (ou foi recalcada) sem que outros princípios como equidade e 

integralidade fossem articulados. O que discussões como essas mostram é que o modelo 

de atenção proposto pelo SUS parece não ter chegado à organização da atenção às 

pessoas que vivem com HIV/AIDS. O PAM (Plano de Ações e Metas para DST/AIDS) 

pode se reduzir, como o nome diz, a um programa de ações. Nesse sentido, a história dos 

movimentos sociais, o contexto cultural no qual a reforma sanitária se instalou, foi 

aparentemente esquecida ou se defrontou com seu limite, implicando assim que valores 

como integralidade e equidade não sejam ressignificados no contexto da assistência às 

PVHA. O efeito disso é a oferta de uma atenção fragmentada e descontextualizada que 

recai em um pragmatismo do serviço e em um incentivo do ativismo em detrimento da 

reestruturação da atenção. 

Há, evidentemente, avanço em relação ao acesso a medicamentos para todos os 

sujeitos afetados pela doença, mas não há uma discussão da integralidade aplicada à 

assistência, o que pode ser corroborado pela falta de estruturação de uma equipe de 

atenção psicossocial, ou mesmo de uma equipe de trabalho para a assistência a esse 

público. Nesse sentido, o que acontece é que a ideia de universalidade aplicada ao acesso 
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a medicamentos se constitui como fronteira última da assistência, e os outros serviços são 

ofertados de forma fragmentada.  

Além disso, se discute tais conceitos de forma descontextualizada, o que pode 

implicar em uma forma de dar um fim ao debate, ao invés de fazer os conceitos 

trabalharem a partir das questões cotidianas do serviço e dos sujeitos. Pensar a 

universalidade sem a integralidade implica recair na metáfora do “todos” pela qual a 

demanda dos sujeitos é pensada como uma questão distributiva ou compensatória, 

neutralizando assim a especificidade de suas necessidades assistenciais. “A integralidade 

é um princípio que considera as várias dimensões do processo saúde-doença, visando 

garantir a promoção, a proteção, a cura e a reabilitação dos indivíduos e do coletivo” 

(PAIVA, 2009, p. 41). 

Tal situação também indica que o funcionamento dos serviços ainda sofre a 

inflexão do discurso da prevenção, cujo alvo acaba se voltando para o controle da doença 

e, consequentemente, para a proteção dos soronegativos. Não é à toa que a função do 

psicólogo (e de outros profissionais de saúde) muitas vezes se apresenta como polarizada 

entre o impacto subjetivo do diagnóstico (palavra mágica e por isso totalizante) e a 

inclusão social.  Isso explica o sintoma do grupo em torno de pautas políticas 

entrelaçadas com a inquietação da falta de um aspecto “mais terapêutico”, a sua “crise de 

identidade” diante da prevalência das questões de direito e inclusão social, na medida em 

que a mesma não se desdobra em inclusão simbólica, em termos de consideração da 

experiência subjetiva.  

Nesse sentido se torna compreensível que um dos pontos de debate do movimento 

nacional das PVHA é justamente a desvinculação da “inclusão social” dos programas 

assistenciais conforme exposto em um manifesto conjunto das principais representações
10

 

de sujeitos afetados pela doença, como forma de combater a redução do sentido de 

inclusão social. Nesse manifesto, fica explícito a tentativa de sair de uma lógica da 

assistência como governança pragmática e também a necessidade de aprofundar a 

inclusão social diante de ideias e propostas ligadas a criminalização dos sujeitos em casos 

de contaminação do vírus. Esse texto indica o quanto o modelo de saúde e assistência, na 

                                                 
10

 RNP – Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS; MNCP – Movimento Nacional das Cidadãs 

PositHIVas; RNJVHA – Rede Nacional de Jovens Vivendo com HIV/AIDS. 
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prática, pode funcionar como um mecanismo de proteção social dos outros e, por 

conseguinte, os fantasmas da “demonização” e da “exclusão” dos sujeitos ainda 

assombram. 

Estamos a alguns passos de sermos encarados e encaradas como 

criminosos. Transformar a transmissão por HIV em crime hediondo, 

como sinalizam alguns parlamentares, pode traduzir que cidadãos e 

cidadãs brasileiros só aprendem com punições. Somos contra esta 

postura política que aumenta o estigma, o preconceito e a 

discriminação, que insiste em separar “saudáveis” de “insalubres”. 

Cresceria dia após dia a segregação social e, consequentemente 

aumentaria a marginalização das PVHA. Assim, somos veementemente 

contra a criminalização da transmissão do HIV. (RNP, MNCP, 

RNJVHA, 2006). 
 

Outro elemento indicativo é que no próprio espaço do ambulatório do SAE não há 

divulgação de material informativo acerca do viver com HIV/AIDS. Nos sete meses que 

frequentei o serviço, as temáticas dos folders, também anexados ao trabalho, giram em 

torno do diagnóstico e da prevenção. Encontramos apenas uma publicação cujo tema é o 

sujeito que vive com HIV/AIDS, de autoria de uma ONG.  

Ainda há um imaginário social marcado pela “demonização” da doença, que se 

caracteriza pela culpabilização individual ou coletiva diante da disseminação da epidemia 

e pela discriminação que transformou categorias pretensamente analíticas, como “grupo 

de risco” e “aidéticos”, em categorias ontológicas. Estas, por sua vez, fizeram da 

experiência do contágio uma questão moral, da ordem da promiscuidade, e da diferença 

(no caso o homossexual), a encarnação do mal.  

Por isso que autores como Paiva (2009) e Ayres (2003) defendem a necessidade 

de repensar a assistência ao sujeito que vive com HIV/AIDS a partir do quadro dos 

direitos humanos e da promoção à saúde, tendo como conceito operativo a “prevenção 

positHIVa”, segundo a qual o foco de combate se volta para a discriminação e para o 

preconceito. É diante desse imaginário social e psíquico que a PVHA logo se depara e 

que exige uma estruturação dos serviços de saúde e da clínica em geral. 

 

(...) com base nos estigmas associados ao HIV/AIDS, o desejo de 

manter uma vida afetivo-sexual com qualidade e de ter filhos, 

experiências que homens e mulheres definem como fundamentais em 

seus projetos de vida, permaneceram desrespeitados ou desconsiderados 

na organização da atenção. (PAIVA, 2009, p. 36). 



81 
 

 
 

 

A confusão acerca do sentido do grupo (terapêutico ou político)  é representativa 

do foco programático e do funcionamento biopolítico , indicando a ausência de uma 

discussão das implicações do parâmetro da promoção à saúde, nos seus conceitos de 

vulnerabilidade, empoderamento e estilos de vida, na conformação da atenção em saúde 

mental. Para autores como Birman (2000) e Souza (2000) essa discussão e a configuração 

da clínica deve ter como matéria fundamental o impacto da AIDS para os modelos de 

subjetividade postos em questão pelas demandas dos sujeitos afetados pela doença.  

 

5.3.1. Uma questão para a clínica 

 

Fazer uma pesquisa  a partir da interrogação da clínica psicológica e de seus 

conceitos operadores traduz a própria mudança de perspectiva e do olhar do pesquisador 

diante do campo de pesquisa, na medida em que as demandas dos sujeitos afetados pela 

AIDS indicam os pressupostos epistemológicos e morais nos quais a clínica pode recair 

ao invés de efetivamente se constituir como espaço de invenção de outras formas de 

subjetivação do sofrimento. A partir da inserção no grupo de adesão e com as temáticas 

ali vigentes, conceitos automaticamente aparecem como lentes de entendimento daquela 

situação. Assim, ideias como luto, negação, transferência e castração se apresentam como 

modelos de compreensão do funcionamento do grupo e dos sujeitos. Mas, seguindo a 

postura do próprio Freud que diante de uma racionalidade médica pautada no olhar e na 

evidência dos sintomas soube escutar as histéricas e assim delinear seus conceitos é que 

se mostra necessário discutir o impacto da AIDS sobre os modelos de clínica e da própria 

psicanálise.  

Segundo Lent (2000), psicanalistas e outros psis mobilizaram suas teorias do 

sujeito - o sujeito freudiano, o sujeito lacaniano, o sujeito comportamental, o sujeito 

humanista - diante do impacto da AIDS na experiência subjetiva das pessoas afetadas 

pela doença. Para a autora, essa mobilização, antes de representar uma escuta da 

singularidade da questão desses sujeitos, está associada a uma “perplexidade inicial dos 

psis, que afirmavam não ter necessidade de se pensar a AIDS como um tema específico” 

(LENT, 2000, p. 55). 
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Birman (2000) argumenta que a AIDS representa um ponto de chegada da crítica 

ao modelo de subjetividade pautado na vontade e no comportamento e, por extensão, a 

todo um modelo de saúde/doença que se viu confrontado com a necessidade de introduzir 

a experiência subjetiva e os contextos culturais de interação na asséptica racionalidade 

epidemiológica e comportamentalista fundada nas ideias de consciência e vontade 

(BIRMAN, 2000, p. 92). 

A partir da escuta individual de alguns sujeitos vale ressaltar que  significantes 

como “impacto do diagnóstico” e “impacto do imaginário” predominam na conformação 

da clínica psi voltada para os sujeitos afetados pela doença. Medo do abandono, o modo 

como revelar aos outros o diagnóstico, e a situação muitas vezes imposta de confessar o 

“histórico do contágio” (ou seja, a forma como a pessoa foi infectada) se tornam fontes 

de sofrimento frequentes nas falas dos sujeitos pesquisados.  

Para Birman (2000) essas queixas indicam o quanto o imaginário da AIDS ainda é 

cúmplice de um modelo de subjetividade e de representação da enfermidade baseados em 

uma experiência moral, correlata a um sistema de representação que inscreve a doença 

como uma transgressão da lei, que teria como operador fundamental a culpa. Esse modo 

de pensar a doença e, por sua vez, a AIDS e o seu cuidado, está “atrelado a uma tradição 

do saber de si (...) em que a subjetividade é pensada como interioridade definida, como 

procedência de uma culpa, (...), à maneira pela qual o sujeito falhou diante do imperativo 

da lei, sendo a partir daí culpado, adoecido, em função desse mesmo imperativo” 

(BIRMAN, 2000, p. 97).   

A clínica ao privilegiar o saber de si dispõe o sujeito a partir de uma verdade que 

se encontra nele e que, ao mesmo tempo, o encerra em uma interioridade definida. 

Segundo Birman (2000), a clínica, assim como a psicanálise, põe o sujeito como objeto 

de saber em uma operação epistemológica e moral que tem efeitos de produção de um 

sujeito identitário. “(...) o ponto importante nesta concepção é levar a analisar quando, e o 

quanto, a psicanálise se arvorou em ser um saber, uma ciência do sexual, apta, por essa 

razão, a legitimar ou deslegitimar identidades” (BIRMAN, 2000, p. 97).  

Foucault insere a psicanálise no quadro do dispositivo confessional cristão na 

medida em que a mesma se integra a um imperativo de confissão de si mesmo enquanto 
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lugar de uma verdade sexual cujos comportamentos revelam a essência de um sujeito ou 

a sua identidade (FOUCAULT, 2006c, p. 69). 

Foucault (2006a), ao produzir uma genealogia da ética no ocidente, uma história 

da experiência ética desde a antiguidade, passando pelo Cristianismo e chegando à 

modernidade, faz um contraponto entre dois modelos de subjetivação – o conhecimento 

de si e o cuidado de si. Segundo o filósofo, na antiguidade greco-romana, a experiência 

da relação consigo mesmo e com os outros passava necessariamente por um trabalho de 

si sobre si tendo como condição a liberdade das pessoas e como imperativo 

complementar a constituição de um saber sobre si. Essa experiência ele denomina de 

“cuidado de si” em contraposição a uma experiência moral fundada na relevância dada ao 

sujeito interiorizado do “conhece-te a ti mesmo”.  

Esse sujeito do “conhece-te a ti mesmo” vem para o primeiro plano a partir do 

cristianismo, e com o surgimento da ciência e das tecnologias médico-psicológicas, sofre 

um deslocamento no qual a saúde e a qualidade da população substitui a salvação dos 

pecados. “(...) os prazeres mais singulares eram solicitados a sustentar um discurso de 

verdade sobre si mesmos, discurso que deveria articular-se não mais àquele que fala do 

pecado e da salvação, da morte e da eternidade, mas ao que fala do corpo e da vida” 

(FOUCAULT, 1981, p. 73). 

Mesmo que acentuando a descontinuidade entre a doença encarada como mal no 

cristianismo e a doença como algo da ordem da natureza, inteligível por si mesma, na 

medicina e na psicologia, as formulações de Foucault permitem problematizar o 

dispositivo confessional em torno do imperativo do “conhece-te a ti mesmo”, ao 

inscrever a condição de doente no quadro de uma falha qualquer quanto à lei, que não foi 

suficientemente internalizada ou devidamente reconhecida, responsável em última 

instância pelo adoecimento do sujeito 

Ou seja, a questão para Foucault não é se os jogos de verdade postos em jogo nos 

discursos da saúde e da doença são verdadeiros ou falsos, mas sim os efeitos de sujeição 

identitária e deslocamento entre conhecimento e ética que, segundo Foucault, saberes 

como a medicina, a psicologia e mesmo a psicanálise podem induzir quando se arvoram a 

construir uma verdade sobre o sujeito.  
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O problema das relações entre sujeito e verdade. (...) procurei 

considerá-lo através do que se pode chamar de uma prática de si. (...) 

Uma prática ascética, não no sentido de uma moral da renúncia, mas o 

de um exercício de si sobre si mesmo através do qual se procura 

elaborar, se transformar e atingir um certo modo de ser. (FOUCAULT, 

2006a, p. 264-265). 
 

Na antiguidade grega e romana, a experiência ética dos sujeitos, enquanto 

indivíduos livres e sujeitos de uma moral, se baseava no estabelecimento da relação 

consigo mesmo, de forma que o cuidado consigo implicasse um conhecimento sobre si 

com vistas ao aperfeiçoamento da capacidade de conduzir a si mesmo e os outros. O 

sujeito se constituía como objeto de si mesmo, uma espécie de exercício de si sobre si, e 

por essa experiência se legitimava enquanto sujeito moral e bom governante. O que os 

desdobramentos do cristianismo e a fundação da modernidade produziram foi uma 

experiência moral fundada eminentemente no saber, pelo qual o sujeito se interiorizava a 

fim de descobrir a natureza e as intenções do seu desejo. A essa disposição de um sujeito 

falar sobre si para outro que traduziria sua fala como uma verdade sobre si e sobre o seu 

desejo, Foucault chama de dispositivo da confissão, que a psicanálise atualizaria, ao 

pretender fazer da sexualidade objeto de saber, a psicanálise teria como efeito uma 

atualização da experiência moral fundada na culpa, logo em objetivação e sujeição das 

pessoas. 

Claro que entre a confissão cristã e a experiência psicanalítica há 

descontinuidades importantes como a ênfase na dimensão inconsciente e no 

descentramento do sujeito em termos de pulsão e não na consciência ou vontade o que já 

relativiza a psicanálise como apenas uma experiência de saber e de controle  

No contexto da atenção aos sujeitos que vivem com HIV/AIDS isso representaria 

que os descaminhos do seu desejo o teriam levado à situação de adoecimento, cuja 

aceitação seria a forma de reconhecimento do seu desejo e da sua responsabilidade. A 

subjetividade é pensada não exatamente de uma maneira religiosa, como nas origens do 

dispositivo da confissão, mas ainda ligada, efetivamente, à maneira pela qual o sujeito 

falhou diante do imperativo da lei, sendo a partir daí, culpado e adoecido. 

Para SOUZA (2000) tal postura clínica produziria a responsabilização do sujeito 

pela sua doença, mesmo levando em conta o sofrimento psicológico, e assim o encararia 

como aquele que não reconheceu os limites da ordem simbólica e do seu desejo. Nesse 
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sentido, a prática clínica se voltaria para uma interiorização do sofrimento pela busca 

infinita de uma compreensão de si. Nessa direção se perdem justamente os processos de 

subjetivação implicados pelo estar doente, em termos de modos de se relacionar consigo 

mesmo e com o outro, apesar da doença. 

 
O poder relacionar-se afetivamente, amorosamente e sexualmente com 

os próximos, do modo como isso pode ser feito, de como os outros vão 

reagir a esta relação afetiva, do que é morrer, se eu vou morrer mais 

rápido, menos rápido, etc. (SOUZA, 2000, p. 89). 
 
 

Segundo Birman (2000) e Souza (2000), ao pensar as demandas das PVHA no 

quadro dos processos de subjetivação e no quadro do “cuidado de si”, as incertezas 

subjetivas quanto ao futuro e o desejo de viver despertado pela doença, ao invés de 

revelar sujeitos que denegam seus fantasmas ou seu processo de luto, indicam uma 

dimensão ética e estética das subjetividades afetadas pela doença. 

 Um dos grandes impactos no início da pesquisa foi justamente encontrar um 

grupo de sujeitos que vivem com HIV/AIDS cuja característica não era uma lamentação 

com cheiro de luto antecipado pela sentença de morte. Pelo contrário, o que se pôde 

perceber eram pessoas tentando disparar processos de subjetivação a partir da 

consolidação de seus direitos e pela necessidade de compor um espaço terapêutico no 

qual sua experiência subjetiva pudesse ser compartilhada sem pré-juízos estigmatizantes. 

Pudemos perceber esse movimento na ressignificação que alguns sujeitos fazem a 

partir de um investimento intenso sobre os objetos de suas vidas. Para muitos a AIDS é 

uma ocasião de ressignificação da vida e da morte e da criação de outra postura.  Muitas 

vezes, porém, esse processo, pode ser interpretado a partir de um viés patológico, como 

operação de um mecanismo da negação da doença, e aí se acaba exigindo dos sujeitos um 

despedir-se da vida de forma calma e pacífica.  

Mais do que um processo de negação dos sujeitos, é preciso perguntar se esse 

modo de pensar não traduz, antes, a resistência dos próprios profissionais psis articulada 

com a “vontade de saber” sobre o outro. Teríamos assim aquilo que Lent tão bem chamou 

de “imunidade psíquica” baseada nos nossos conceitos. “Cabe ainda ao clínico manter a 

“imunidade psíquica”, a ilusão de que o sintoma é do outro?” (LENT, 2000, p. 55). 
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Alguns sujeitos se apresentam de forma tão intensa diante da vida que podem 

trazer dificuldades para os que estão em torno, profissionais e amigos, na medida em que 

podem demandar muito deles. Penso na primeira surpresa que tive diante de tanta 

movimentação na primeira reunião de adesão que fui assim como nos relatos de alguns 

sujeitos que diziam que há gestores que reclamam por que as PVHA demandam demais. 

A expectativa por um sujeito apático que se despede da vida aproxima-se, talvez, a um 

luto antecipado por parte daqueles que enxergam, na urgência dessas vidas, nada mais 

que a certeza da morte. 

M´uzan, citado por Souza (2000), indica que o trabalho psíquico diante da morte 

em doentes terminais é diferente da experiência de pessoas que se aproximam da morte, 

sendo esta experiência o oposto de um processo de luto e que se caracteriza por um 

reinvestimento impaciente sobre a vida. Esse reinvestimento, caso não se reflita em uma 

contrapartida do clínico, ou seja, numa disponibilidade para com esse processo, pode 

implicar em tornar o paciente “a pessoa melhor ajustada do cemitério” (EIZIRIK, et.al., 

1998, p. 489). 

Portanto, para esses autores se faz necessário pensarmos a clínica e o modelo de 

assistência em cima de uma ética do cuidado, de forma que as práticas de saúde não se 

desdobrem em práticas que considerem a experiência sexual como aquilo que se tem 

policiar em nome da boa saúde e, por extensão, de uma moral da culpa baseada no 

conhecimento de si. 

 Em se tratando de AIDS, a implicação de se pensar a sexualidade a partir do 

cuidado de si supõe pensar em outra forma de abordar a liberdade. No quadro de uma 

polícia médica e de um intimismo confessional, a liberdade se apresenta como algo a ser 

gerido ou conhecido, que ora recai que em um controle da liberdade, ora no seu oposto, 

como uma questão de liberação/exposição do desejo do sujeito. Foucault indica 

justamente que é o dispositivo de sexualidade atrelado à biopolítica que produz esse tipo 

de questão, se distanciando assim de uma experiência da sexualidade como  ética cuja 

matéria é o prazer que implica em um cuidado de si e do outro em um contexto de 

liberdade. Ou seja, levar em conta a liberdade, mas sem considerá-la como uma ameaça à 

ordem pública. “O que é a ética senão a prática da liberdade, a prática refletida da 
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liberdade? (...). A liberdade é a condição ontológica da ética. Mas a ética é a forma 

refletida assumida pela liberdade” (FOUCAULT, 2006a, p. 267). 

Uma ética do “cuidado de si” no contexto da clínica com PVHA deve poder 

acolher a inquietação positiva ou negativa decorrente da doença e transformá-la em 

possibilidade de reinvenção. Isso requer uma aposta no sujeito e em sua potência, antes 

de pensar as demandas do sujeito e do sofrimento como índices de resistência ou de 

negação da realidade da doença. 

O que as questões e demandas das PVHA mostram é que a subjetividade também 

apresenta uma dimensão de projeto como confirmação da condição desejante do sujeito e 

não da antecipação da sua morte. “Nós, talvez, possamos estar começando um processo 

de luto por elas, mas a recíproca não é verdadeira. Não cabe a elas nos ajudar a nos 

despedirmos delas, mas sim a nós de acompanhá-las até o fim.” (SOUZA, 2000, p. 91). 

A meu ver, o que a AIDS traz como grande tema é justamente o modo como se 

vem considerando a relação entre sujeito e liberdade. Cunha (2009) destaca que há duas 

formas de pensar tal relação: a primeira está diretamente ligada aos modelos de clínica e 

de enfrentamento ao HIV/AIDS relativo à racionalidade moderna de previsão e controle. 

Aí a noção de identidade é regulada pelo discurso do controle em nome da segurança, da 

prevenção do risco associado a um outro que se constitui como ameaça porque é livre, e 

por isso tem que ser devidamente identificado, mapeado ou medicamentado. A segunda 

forma é a liberdade enquanto condição de processos de se tornar sujeitos que não se 

reduzam a critérios identitários ou a um “esforço identitário” de quem é você, como você 

se comporta ou, contemporaneamente, qual seu estilo de vida (CUNHA, 2009, p. 159). 

 Em um modelo de saúde pautado na consideração do estilo de vida se reacende a 

discussão de qual tipo de responsabilidade pode ser legitimamente exigida dos 

indivíduos. Com a AIDS essa questão se radicaliza na medida em que a associação entre 

enfermidade e culpa ainda está impregnada no imaginário social, assim como o discurso 

da prevenção e do sexo seguro  ainda representa uma das estratégias fundamentais no 

enfrentamento da doença. 

 

A mesma liberdade que, concedida através do aparato jurídico-político 

do poder, é por ele usurpada e serve para legitimá-lo nas suas próprias 

concessões. Dessa liberdade deve-se desconfiar. É a liberdade das 
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liberações da lei e de certo tipo de política. Foucault não deixou dúvidas 

a esse propósito: diferentes campos do pensamento e diferentes campos 

das práticas políticas e dos saberes se apropriam da liberdade 

atribuindo-lhe concepções que identificam a si mesmas, todavia não 

conseguindo imprimir à realidade que definem, nos espaços que são os 

seus, experiências efetivas de liberdade dos sujeitos, mas novas 

sujeições. (SOUZA FILHO, 2007, p. 3) 
 

As questões dos sujeitos afetados pela doença nos ajudam a repensar e 

ressignificar conceitos consagrados pela clínica, o que não significa jogá-los fora, mas 

sim contextualizá-los. A problemática do viver com HIV/AIDS convoca a fazer dos 

conceitos e teorias aquilo que Aulagnier, citado por Mezan (2002), chama de “teorização 

flutuante” que consiste em fazer os conceitos trabalharem diante da realidade psíquica ou 

social com que se deparam. No caso das PVHA, essa postura se mostra fundamental 

diante de discursos sociais que, mesmo ao enfatizarem a liberdade das pessoas e a 

necessidade de envolvê-las nos processos de cuidado, podem cair em uma 

sujeição/objetivação das mesmas com a justificativa da ciência e da sociedade. 

 

5.4. Que grupo é esse? 

 

Conforme a descrição e a análise dos discursos, pode-se pensar o grupo de adesão 

como um processo de construção de um comum e de uma convivência que leva em 

consideração toda a questão do imaginário da doença e do seu impacto sobre a política 

assistencial, ao invés de uma unidade inteligível descolada do processo histórico Com 

isso em mente, sua análise mostra que as manifestações discursivas, transferenciais e 

contratransferencias ganham sentido a partir dessa contextualização. 

A primeira forte impressão que tive no grupo foi o seu caráter heterogêneo e não-

identitário, com variadas orientações políticas, religiosas e sexuais. Isso já implicava 

considerar essa configuração e seus efeitos nos laços dos sujeitos. Um grupo de “Pessoas 

que Vivem com HIV/AIDS”, por si só indica que a doença não tem mais nome próprio e 

justamente por isso permite eleger outros traços que os estruturem enquanto grupo. 

A minha inserção nesse grupo parecia algo tão natural que os sujeitos me 

receberam e fizeram de mim mais um do grupo. Isso causou certa confusão, na medida 

em que não sabia muito a fronteira entre o pesquisador, o psicólogo, o íntimo confidente, 
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e o companheiro dos eventos que dividia os momentos de comemoração. E a questão que 

me angustiava era justamente – e a abstinência? Como vou pensá-la e exercê-la? E, ao 

mesmo tempo, não via outra saída se não o envolvimento e um deixar-se embaralhar 

nessa relação sujeito-objeto, que pode se pensar como uma dimensão da transferência.  

Diante dos seus relatos percebia que estavam acostumados a serem pesquisados e 

falados e que se eu me tornasse mais um pesquisador os faria objetos de saber. E, nesse 

sentido, vale citar uma das reuniões de pesquisa logo depois da primeira inserção no 

grupo quando do relato das primeiras impressões relativas à intensa movimentação 

daqueles sujeitos e, imediatamente, os conceitos psicanalíticos surgiram.  

Grupo de pesquisa: “o grupo está negando sua condição”, “eles parecem que não 

estão doentes”, “nunca conheci um grupo assim” e eu, o pretenso psicanalista, ficava em 

uma angústia de delimitação do objeto, de recorte do fenômeno e de saber o que estava 

acontecendo com aquele grupo em termos psicanalíticos. Eles faziam com que eu me 

sentisse como um amigo, como qualquer um, em uma transferência de afeto amistosa e 

branda, como dizia Freud se referindo aos sentimentos amigáveis e ternos que os 

pacientes nutrem sobre o analista (Freud, 2010a, p. 142). 

Depois acompanhei o grupo ao longo de toda a discussão política que não os 

estava levando a lugar algum e que acabava recaindo em uma discussão identitária de 

“quem sofre mais ou merece mais”; “quem vive é diferente de quem convive”; “quem é 

travesti sente mais a discriminação do que quem não é”; “todos temos um vírus que corre 

na veia”. Via ali um grupo que estava tentando se constituir como grupo a partir não da 

igualdade mas das diferenças, que  queria constituir um comum que os ligasse sem 

recorrer a identidades. Era um grupo heterogêneo, com histórias diferentes e posições 

diferentes, no qual o discurso identitário mais separava do que os unia.  

Retomando o apontado no trabalho, o grupo apresentava uma demanda 

terapêutica, uma demanda de  “pacientes”, e ao mesmo tempo se via dirigido por pautas 

da militância. Colocavam-me como mais um profissional que estava ali para ajudá-los na 

conformação daquele espaço. Apresentavam-se inquietos diante da descaracterização do 

grupo, na medida em que estavam de forma demasiada na sua condução, e alguns 

reclamavam da sua falta de dimensão terapêutica. Teoricamente, estavam se conduzindo 
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como um grupo-sujeito
11

, autônomo e consciente, como aqueles que não estão 

subsumidos pelos saberes e ideologias, apropriados de suas questões.  

Mas também estavam cansados de se coordenarem e se responsabilizarem pelo 

funcionamento do grupo e de tanto participar. Pareciam que queriam apenas ser cuidados, 

apoiados, se tornarem mais passivos
12

. O pesquisador acabou acolhendo essa demanda  

quando possível, fazendo algumas escutas individuais e pôde se perceber o quanto a 

experiência subjetiva e a história dessas pessoas parece não ter densidade diante de um 

imperativo de participação e de justificação de suas necessidades de saúde (como se a 

dimensão subjetiva não fizesse parte). Zizek (2010) aponta o quanto a concepção de 

sujeito democrático vigente em torno do valor da participação pode se constituir como 

imperativo e ideologia e indicar mais do que uma verdadeira participação, inércia diante 

de uma proposta de mudança estrutural. Propõe assim como alternativa a essa 

pseudoatividade um retirar-se ativo para a passividade. 

 

(...) em grande parte da política progressista de hoje, o perigo não é 

passividade, mas pseudoatividade, a ânsia de ser ativo e participar. (...) 

Contra esse modo interpassivo, em que somos ativos o tempo todo para 

assegurar que nada mudará realmente, o primeiro passo 

verdadeiramente decisivo é retirar-se para a passividade e recusar-se a 

participar. Esse primeiro passo limpa o terreno para uma atividade 

verdadeira, para um ato que mudará efetivamente as coordenadas da 

cena. (ZIZEK, 2010, p. 37) 
 
 

No contexto de um grupo de adesão cuja matéria é o viver com HIV/AIDS e 

cujo sentido de funcionamento é lidar com um imaginário obsessivo e formas variadas de 

sujeição, a injunção a participar e se engajar politicamente vinha redundando em outra 

                                                 
11

 Grupo-sujeito é uma categoria da perspectiva da análise institucional que caracteriza um funcionamento 

coletivo no qual os membros de um grupo percebem conscientemente os atravessamentos institucionais em 

um processo de autoanálise e, assim, tentam transformar as suas relações (LANE, 1984, p. 96). 

12
 Tal ideia de “passividade” pode ser articulada com a concepção de sujeito utilizada por Zizek (2010), a 

partir de Lacan. Por essa ideia, pensar o grupo como uma demanda de ser “paciente” ganha todo sentido na 

medida em que indica o quanto a subjetivação não exclui a dimensão do se sentir cuidado, ou em termos 

freudianos, ser investido narcisicamente. Assim, a ideia de “grupo sujeito” pode também ajudar a pensar o 

quanto a ênfase na autonomia mais do que agência de mudança subjetiva e social significa inércia sob a 

aparente mobilização análogo a um funcionamento egóico a favor do sintoma e da repetição (VALLEJO; 

MAGALHÃES, 1979, p. 53). 
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ideologia, que se apresentava como uma reatividade obsessiva para se engajar, impedindo 

que o que importava ali (a vida com HIV/AIDS) pudesse se apresentar como 

questão/demanda. 

Um grupo composto de amigos, de pessoas de orientações sexuais diferentes, de 

opiniões diferentes, de credos diferentes que estavam ali sob o traço negativo de uma 

doença estigmatizante com um grande poder de sujeição, mesmo que sutil. No decorrer 

do funcionamento do grupo e das discussões foi se conformando sua estrutura em cima 

de significantes como “proteção” e “sigilo” diante de um preconceito que, como diz um 

membro, “não tem jeito, está na cabeça das pessoas”. Assim, toda a discussão do sigilo 

legalmente assegurado dá lugar à constituição de um espaço próprio, com um mínimo 

controle de quem entra ou sai, onde possam confiar nas pessoas e se mostrarem sem 

implicar exposição. 

Essa característica de se fazer do grupo um espaço próprio pode incitar a uma 

ideia de que o grupo estaria se constituindo de forma narcísica, autosuficiente, cujos 

significantes de proteção e “sigilo” estariam apagando as singularidades dos seus 

membros, conforme indicado por Freud na Psicologia das Massas e Análise do Eu 

(2010b). Nesse texto Freud afirma o quanto a constituição de um líder tem um efeito de 

condensação dos afetos sobre ele e produz uma ressonância dos afetos sobre os próprios 

integrantes do grupo. Essa combinação de transferências produziria um efeito de sugestão 

hipnótica que apagaria a singularidade dos sujeitos e explicaria o seu comportamento 

irrefletido de massa. Essa condição tornaria os sujeitos mais sugestionáveis e 

manipuláveis pelo grupo e pelo líder. 

 

Os indivíduos todos devem ser iguais entre si, mas todos querem ser 

dominados por um só. Muitos iguais, que podem identificar-se uns com 

os outros, e um único, superior a todos eles – esta é a situação que se 

acha realizada numa massa capaz de subsistir. Ousemos então corrigir o 

enunciado de Trotter, segundo o qual o homem é um animal de rebanho, 

dizendo que ele é antes um animal de horda, membro individual de uma 

horda conduzida por um chefe. (FREUD, 2010b, p. 83). 
 
 

O modelo de grupo pensado como animal de horda representaria aquilo que 

resiste ao reconhecimento da perda, da insuficiência, da fragilidade, levando a uma 
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onipotência narcísica e à pretensão de autosuficiência. Já o reconhecimento de sua 

condição de insuficiência induziria a construção de laços fraternos. 

 No contexto de um grupo de sujeitos afetados por uma doença carregada por 

juízos morais e estigmatizantes, se constituir como grupo heterogêneo vem implicando 

justamente eleger a doença e suas consequências discriminatórias como traço negativo 

comum, de forma que tal traço não os totalize e nem os instrumentalize enquanto 

perversos, vítimas ou responsáveis.  

Nesse sentido, o grupo de adesão, ao eleger valores como “proteção”, 

“privacidade” e “confiança”, mais do que alimentar os tabus em torno da AIDS ou um 

isolamento da realidade externa, representa uma condição para estabelecer laços de 

confiança e de afeto de modo que, ao contar suas histórias a quem é devido, não se 

sintam como se estivessem se expondo ao perigo da discriminação.  

Tomando em consideração a importância do laço de confiança na constituição do 

grupo e na proteção contra os “de fora”, o que acompanhamos pode ser compreendido 

como uma resistência ao esvaziamento da experiência subjetiva do viver com HIV/AIDS, 

que o funcionamento de “autogestão” e da injunção à “participação” estavam 

provocando, e que tinha como efeito o descontentamento e a queixa de cansaço depois 

das reuniões que eles esperavam ser mais “terapêuticas”.  

Birman (2006) indica que a potência de traços como “doença”, “finitude” e 

“diferença” pode ensejar a consecução de laços fraternos como contraponto à 

consideração do outro como instrumento para o gozo próprio. Vale retomar uma frase de 

um membro do grupo que já vinha descontente com as reuniões do grupo – “Nós estamos 

aqui para compartilhar nossas angústias. Não estou aqui para ser massa de manobra de 

governo” (cf. Caso “Grupo de Adesão”, p.53). No contexto do grupo de adesão, o 

funcionamento em torno de pautas políticas ou jurídicas parecia retirar a densidade da 

experiência do viver com HIV/AIDS, não levando em consideração que, mais do que 

sujeitos de direitos, estavam ali pessoas “cujo reconhecimento do que existe de frágil e 

precário na constituição do sujeito, seria a forma de conferir ao desamparo a sua 

fulgurância e a sua potencialidade de inventividade intersubjetiva” (BIRMAN, 2006, p. 

138). 
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Aquele grupo tinha uma potência, talvez não organizada, mas que revelava uma 

resistência à objetivação/sujeição que recebem dia-a-dia e que fazem dos mesmos alvos 

de programas de cunho assistencialista e subjetividades interiorizadas incitadas a se 

revelarem.  Foucault chama essa potência de amizade. 

A ideia de amizade em Foucault (1981) vem no contexto do pensamento do 

sujeito enquanto sujeito de uma experiência ética, correlata a uma crítica do sujeito 

identitário, representado, por exemplo, pela noção de desejo homossexual, de matiz 

moral. Foucault, em texto sobre esse tema, discute o quanto a amizade pode ser um modo 

de subjetivação coletiva que comporte a diferença das pessoas e leve em consideração, ao 

invés de sujeitos encerrados no desejo, o que ele chama de modos de vida, 

experimentação e abertura a afetos imprevisíveis (FOUCAULT, 1981, p. 39). 

Essa ideia de amizade representa uma crítica a categorias identitárias e tenta 

pensar uma experiência subversiva do pensamento pelo afeto, da constituição de 

“relações sem forma” que levem em consideração que há relações de poder em cima de 

saberes e de identidades, mas que as mesmas não precisam desembocar em dominação e 

sujeição. Nesse sentido, amigo seria aquele que suscita outros posicionamentos do sujeito 

no jogo das relações de poder. “O problema não é descobrir em si a verdade sobre seu 

sexo, mas, para, além disso, usar de sua sexualidade para chegar a uma multiplicidade de 

relações” (FOUCAULT, 1981, p. 38). 

Não se está aqui defendendo ou propondo uma fusão amorosa com a suspensão 

das identidades, o que, segundo Foucault (1981), só recairia em uma hipótese da 

repressão/liberação dos nossos desejos que está enlaçada em uma moral da culpa e em 

uma subjetividade psicológica, uma concepção de sujeito como aquele que vai encontrar 

a verdade do seu ser (FOUCAULT, 1981, p. 39). 

Assim, a amizade como modo de vida se constituiria em “tecido afetivo” de 

relações móveis, polimorfas, reguladas individualmente. No presente caso, a amizade 

seria então abertura à vivência dos afetos que estão ali no grupo, que estavam recalcados 

por um tipo de fazer política, mas que retornava sob a forma de “estresse em uma reunião 

cansativa”. Se essa amizade tem ressonâncias políticas em termos de ação coletiva e 

legitimação, não se sabe (isso seria objeto de outra pesquisa). Mas com certeza já é uma 

grande política se desfazer de práticas que os tornam objetos, sujeitados que indicam que 
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suas histórias “menores”, cotidianas, banais, mas singulares e concretas, dizem respeito a 

“personagens muito distantes dos grandes sujeitos conceituais e abstratos” 

(ALBUQUERQUE JR., 2007, p. 214). 

As discordâncias e confusões internas, a “crise de identidade” do grupo, revelam 

uma urgência em ser reconhecido enquanto coletividade legítima, mas sem as demandas 

serem instrumentalizadas por uma lógica de governança e identitária. Suas demandas de 

reconhecimento acabam recaindo em uma matriz identitária do grupo vulnerável, dos 

coitados que só são queixas ou reivindicações. A recorrência a um traço negativo – “o 

vírus que corre na veia” – e a presença insistente de pessoas em um grupo do qual as 

mesmas reclamam da sua descaracterização traduz uma tentativa de estabelecer algum 

tipo de comum que não seja encerrado por ativismo, nem capturado por questões de 

governança. Ao mesmo tempo revela a demanda de estabelecimento de um laço afetivo 

que se traduza em fraternidade e amizade por parte dos sujeitos que participam do grupo 

independente de suas preferências sexuais, políticas e religiosas.  

Portanto, o grupo de adesão vem se fundando pelo negativo das formas de 

sujeição que os assedia e pela positivação de sua condição de sujeitos que vivem com 

HIV/AIDS. São essas formas de sujeição em torno do imaginário obsessivo e 

culpabilizante da doença – do corpo desejante como perigo que precisa ser evitado; do 

grupo como objeto e alvo de um dispositivo de governo - que ao enfatizar o discurso da 

prevenção “cuida” deles para que outros não precisem ser cuidados em nome da 

segurança da população; da vulnerabilidade como vitimização – e consequente 

distanciamento e objetificação; e do imperativo de exposição como suposta matéria de 

força política e empoderamento, que incita as PVHA´s a tecer laços afetivos em torno da 

amizade e na busca de um cuidado e de uma convivência que qualifique as suas 

existências sem o custo da sujeição sob o discurso da qualidade de vida. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender o impacto da AIDS em termos de processos de subjetivação e 

institucionalização de práticas de saúde causou angústia, incertezas e fez pensar o quanto 

as categorias mais supostamente neutras como luto, doença, depressão e negação, 

consagradas na psicologia, podem redundar em modos de legitimação e deslegitimação 

identitárias, e assim produzir implicações políticas de instrumentalização e sujeição dos 

indivíduos. O convívio com os sujeitos que vivem com HIV/AIDS mostrou a necessidade 

de se despir no campo, deixando que ele te conduza e o próprio olhar de psicólogo e 

pesquisador se teça a partir desses encontros.  

 Só agora posso responder, com a ajuda da experiência, do convívio e do 

estabelecimento de laços com os sujeitos que vivem com HIV/AIDS, o que algumas 

pessoas me perguntaram acerca da escolha desse tema: “afinal, por que AIDS?” Uma 

intuição não muito clara me movia, e insistia para que eu assumisse mudar um projeto na 

metade do mestrado e encarar as consequências dessa mudança – a importância de laços 

afetivos como resistência às formas de sujeição. Acreditava que a questão da AIDS e de 

todo o discurso do direito e da assistência fossem um terreno fértil para responder ou 

encaminhar essa questão e também produzir outras. 

Como a questão do viver com HIV/AIDS e do enfrentamento da epidemia em 

torno de ideias como autonomia torna visível, por exemplo, a dificuldade de pensar a 

determinação social das subjetividades nos dias atuais, sem cair em uma perspectiva de 

objetificação e individualização das questões? Como pensar o impacto da promoção à 

saúde, com seus valores de autonomia e qualidade de vida, e ideias de vulnerabilidade e 

empoderamento, na estruturação da assistência em saúde física e/ou mental sem cair em 

vitimização e desconsideração da experiência subjetiva das PVHA?  Essas são questões 

importantes que a pesquisa tentou encaminhar e que mostra a necessidade de abrir e 

problematizar a concepção de saúde como promoção no contexto da organização dos 

serviços de atenção voltados para DST/AIDS e da clínica psi.  

Um dos conceitos operativos no grupo de adesão hoje vem justamente desse novo 

contexto da saúde mental – o conceito de autocuidado. Ehrenberg (2010) vem estudando 

o quanto a “medicina do bem-estar” é correlata a um espírito de gestão empresarial de si 
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fundado na iniciativa própria. Se, na saúde mental da constituição da modernidade, se 

concebia um sujeito interiorizado fundado na culpa e correlato a uma sociedade 

disciplinar, hoje se produziria um deslocamento desse sujeito internalizado para um 

sujeito externalizado, regulado pelo valor da performance e da autonomia, o doente bem-

sucedido (EHRENBERG, 2010, p. 142). 

Noções como sofrimento, mal-estar e perturbação seriam esvaziadas de seu 

potencial crítico e estratégico das terapêuticas em nome de um suposto conforto 

psicológico e da performance.  Questões e queixas ligadas a um cansaço e a desistência 

da militância indicam o imperativo de um autoempreendedorismo sentido como fardo e 

regulação que logo veio à tona diante das narrativas e do contato com o discurso da 

saúde. Assim, por mais que se critique e se destaque o imaginário social em torno da 

sexualidade e da morte como aquilo que deve ser problematizado, isso não pode implicar 

em uma desconsideração do imaginário psíquico dos sujeitos afetados. 

 

Eu escuto, às vezes, as pessoas falando, ironicamente, durante uma 

sessão: “Eu não consigo entender esta frase de viver com AIDS”. Isso 

porque ela está me falando da morte que ela teve ao receber seu 

resultado, e não me cabe estar dizendo para ela: “Que bobagem, como 

que não? Você tem tanta coisa pela frente para fazer”. Não, ela está 

falando de uma morte que a gente deve escutar, porque está relacionada 

a uma determinada construção social da doença que está sendo 

atualizada no discurso do sujeito que se encontra em sofrimento.  

(CHATEAUBRIAND, 2000, p. 62) 
 

O lugar do grupo de adesão e dos sujeitos que vivem com HIV/AIDS indica o 

limite da ideia de uma cidadania formal fundada em direitos humanos abstratos na 

consideração da alteridade, na medida em que mais do que uma questão legal diz respeito 

às relações concretas tecidas nos espaços sociais e institucionais. As políticas 

institucionais de saúde devem levar em consideração que o corpo é representado e as 

práticas sanitárias estão inseridas nessas redes de representação, e logo produzem efeitos 

no contexto do viver com HIV/AIDS. O fantasma da redução do cuidado ao controle da 

doença, pelo qual os sujeitos são tidos como alvos de estratégias de segurança e gestão de 

riscos, e o fantasma do sistema pecado-culpa-coença ainda delimitam a experiência dos 

sujeitos. 
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Clinicamente isso indica que a questão não é saber como o sujeito se infectou ou o 

que o levou a se infectar, em uma perspectiva integradora do passado, na qual os 

descaminhos do desejo teriam preparado o terreno para tal destino mortífero. Antes, sim, 

a AIDS radicaliza uma crítica histórica da clínica enquanto dispositivo de saber e da 

política enquanto dispositivo de governo, que recaem em um modelo de entendimento do 

sujeito no qual a culpa e o controle ainda são os elementos prevalentes de sujeição, com 

vistas a controlar o ingovernável da vida e a sua suposta desrazão. 

Nesse sentido, o que o grupo de adesão vem tentando inscrever com insistência 

não traduz uma postura negativa de sua condição clínica de enfermos crônicos. As PVHA 

não estão operando uma cisão do grupo com a realidade externa, mas sim estão tentando 

resistir à objetivação governamental e ao assujeitamento que o discurso da prevenção e o 

imaginário da AIDS ainda operam. Nesse sentido, poderíamos ver exatamente o contrário 

de uma cisão com a realidade, na medida em que é no reconhecimento desta, ainda que 

como perigo (de objetivação e assujeitamento), que o processo se dá. A “crise de 

identidade” do grupo de adesão pode ser entendida como uma tentativa de não-adesão à 

constituição do grupo como elemento do dispositivo de governo e seus efeitos de 

neutralização e redução das demandas sob o significante “grupo”. O grupo não é nem 

apenas um grupo de apoio e de conforto psicológico, e nem significa um conformismo 

com um programa pautado na distribuição de medicamentos e cestas básicas. 

 É nesse trânsito não excludente entre fazer da doença motivação de uma 

implicação do viver e da vida algo maior do que a gestão de uma doença que a clínica é 

convocada para interrogar os espaços institucionais a partir da experiência subjetiva das 

PVHA. E assim vale retomar o estatuto da transferência na pesquisa como uma postura 

ética de deixar as questões dos sujeitos e os seus afetos problematizarem, enquanto 

sujeitos que supõem um saber, aquilo que está posto enquanto modo de sujeição das 

PVHA, mesmo que essa sujeição não se apresente de forma manifesta (ROSA e 

DOMINGUES, 2010, p. 186).  

Foi pela consideração da transferência dos sujeitos ao pesquisador, como àquele 

que está ali para responder às suas demandas terapêuticas e assim transformando tais 

demandas como material de análise da política assistencial, e pela consideração da 

amizade como indicativo de um afeto que resiste à objetivação, que foi possível não fazer 
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dos sujeitos da pesquisa meros objetos de saber. Nesse sentido, a pesquisa não foi sobre 

as PVHA, mas a escrita se deu com elas (cf. “Considerações de Método”, p. 37).  

À questão de se a consolidação de laços afetivos e de amizade do grupo de adesão 

vai reverberar em uma mudança da postura política deles, não se tem como responder 

agora. No entanto, é preciso indicar que isso daria um tema importante de investigação, 

ainda mais diante de formas de captura outras da subjetividade concebidas como 

performance, fundadas nos valores da autonomia e da participação. O que se pode indicar 

é que valores como solidariedade tomados como fundamentos da articulação da 

resistência das PVHA no Brasil não se reduziram à produção de sujeitos absolutamente 

contemplativos, sob pena de ser banalizado ou instrumentalizado (PAIVA, 2009, p. 36). 

Para Birman (2006) a “ética da fraternidade” implica necessariamente em uma política 

entendida como ação coletiva de resistência à homogeneização e esvaziamento da 

experiência dos sujeitos.  

Para pensar em intervenções que tomem o cotidiano dos sujeitos, suas interações e 

questões, não se faz necessário concebê-las como um problema de exposição dos sujeitos 

- o que significaria reduzir a política a um funcionamento de tabu, do que pode ou não ser 

mostrado, no mesmo espírito de confissão criticado por Foucault enquanto prática de 

controle e redução da sexualidade e da subjetividade a uma questão de identidade. Cair-

se-ia aqui em um imperativo de luta contra a discriminação pela publicização, pela lógica 

midiática, reduzindo assim a estratégia política de inclusão social à exposição pública, ou 

ao que Zizek (2008) nomeou de renaturalização da intimidade, que transforma questões 

públicas em questões de mapeamento e regulamentação das idiossincrasias (ZIZEK, 

2008, p. 494).  

Conforme o trabalho mostra, o estatuto do paciente de HIV/AIDS, na esfera 

governamental, ligado a programas de inclusão social e a valores como bem-estar e 

qualidade de vida, indica que os processos de subjetivação podem se reduzir a fetiches 

descolados do seu valor de uso e da experiência dos sujeitos no dia a dia de seus laços 

afetivos e sociais. Tais programas se desdobram em uma ênfase na regulação da vida 

desconectada do viver e significantes como Pessoas que Vivem com HIV/AIDS e 

qualidade de vida, se transformam em significantes flutuantes banalizados. É importante 

frisar que não se está criticando os avanços em torno da assistência ao sujeito que vive 
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com HIV/AIDS como direito adquirido e demanda de saúde.  A questão não é uma crítica 

à cidadania e nem à prática terapêutica, até porque, em termos psicanalíticos, significa 

que, através da política de saúde, se volta uma atenção para o sujeito o que pode implicar 

em um investimento narcísico necessário para sustentá-lo. A questão são os usos da 

cidadania e da terapia dentro de um espírito pragmático de controle da doença, que acaba 

por colocar o sujeito em um lugar insustentável para afirmar as suas necessidades e 

desejos. 

Nesse sentido, deveríamos relativizar a concepção de saúde como programa de 

ações para controle de doenças, fomentando projetos de vida individuais e coletivos, de 

forma que os sujeitos possam ser implicados, sem que se perca aí a própria dimensão da 

assistência. Assim, a qualidade de vida poderia consistir efetivamente na qualificação das 

existências. O que quer dizer que a inclusão social deve passar pela inclusão vinculada à 

consideração simbólica social e subjetiva para que as táticas políticas e sanitárias não 

sejam meros fetiches e o grupo de adesão não se desdobre em apenas um grupo de 

vitimizados ou instrumento de controle social. Aí sim conceitos como empoderamento e 

vulnerabilidade ganhariam força de sentido e não seriam apenas instrumentos técnicos, 

circunscritos e associais de uma lógica pragmática que banaliza tais conceitos como 

sendo demandas de consumo, ao invés de valores estruturantes. 

Portanto, dispositivos políticos centrados em significantes como projetos e 

sujeitos que vivem com HIV/AIDS, são um ponto de partida importante para a inclusão 

dos sujeitos, pois dão condições de formação de outros laços sociais, assim como 

garantem a participação dos sujeitos na consecução de tais projetos.  

Não há como saber se a transformação das relações de saber e poder nesse grupo 

produzirá algum tipo de consciência do outro sem implicar afastamento ou sujeição. O 

que se pode falar é que a convivência com o grupo e com os sujeitos mostrou o quanto a 

pluralidade não exclui amizade, o que permite questionar valores do nosso processo 

civilizador em torno da defesa, da ordem e da segurança (CZERESNIA, 2000, p. 29).  

 O que anima é que ainda que esses valores regulem as ações e serviços de saúde a 

partir da ênfase no controle da doença e do discurso da prevenção, mesmo assim ainda há 

grupo. Grupo heterogêneo, sem forma, que mesmo no espaço da instituição de saúde não 

tem uma cara institucional. Grupo-sujeito, mesmo que “re-unido” pelo traço negativo da 
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doença e do seu impacto estigmatizante.  Ele se forma diferentemente dos grupos 

freudianos, na medida em que não há um líder e não há um polo identificatório totalizante 

– não é uma massa.  A experiência do grupo de adesão mostra (misto aqui de constatação 

e de desejo) a possibilidade de amizade, de uma fraternidade órfã, sem pai, sem líder, 

marcados pelo traço da doença e da fragilidade. Essa fragilidade, Freud chamaria de 

desamparo, é justamente ela que torna possível uma amizade sem critério de identidade e 

como potência crítica dos discursos institucionais e do imaginário social vigente. Grupo-

processo, que em meio a crise de identidade e por causa dela, aposta na construção de 

outro funcionamento e de outros laços não mais subsumidos pela governança em nome 

do ativismo e pela exposição em nome do combate ao preconceito. 

Em nenhuma outra experiência pessoal ou profissional, tive a oportunidade de 

conviver com pessoas de credos, orientações sexuais e opções políticas ou ideológicas 

diferentes, mas que buscam um caminho comum de convivência. Só dentro desse 

convívio foi possível presenciar uma travesti fazendo uma performance da ave-maria em 

uma missa. 
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ANEXO A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Convidamos o Sr(a)  para participar da pesquisa de mestrado sobre participação de 

portadores de HIV/AIDS em grupos. 
 

1 – Título da Pesquisa: “Processos de Socialização de Sujeitos Vivendo com HIV/AIDS 

em Grupos” 
 

2 – Objetivo: Compreender a posição dos sujeitos diante dos discursos de saúde 

mediados pelo grupo em torno do HIV/AIDS. 
 

3 – Descrição de procedimentos: 

 Observação Participante; 

 Entrevista aberta em torno de 50 min de duração; 

 Análise documental de atas e campanhas, caso seja necessário. 
 

4 – Análise dos riscos 

Os voluntários terão direito à privacidade,  pela omissão dos nomes bem como 

informações que possam identificá-los. É garantido o sigilo da identidade do participante  

e quando da publicidade dos dados em eventos e publicações esta será realizada com 

nomes fictícios conforme autorizado mediante assinatura deste termo. 

Caso haja algum desconforto decorrente de rememorações, o sujeito da pesquisa será 

devidamente acolhido pelo pesquisador e perguntado acerca da possibilidade de 

prosseguimento ou não da entrevista. Conforme expresso por sua vontade, será 

encaminhado para atendimento psicológico no serviço ao qual está vinculado. 
 

5 – Benefícios esperados: não haverá benefícios diretos por parte da pesquisa, salvo a 

contribuição para a reflexão acerca da política de saúde.   
 

6 – Informações: Os participantes têm a garantia de que receberão respostas a qualquer 

pergunta e esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos assuntos relacionados à 

pesquisa. Nesta pesquisa não há remuneração pela participação. 
 

7 – Retirada do consentimento: O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento 

a qualquer momento e deixar de participar do estudo, não acarretando nenhum dano ao 

voluntário e sem que haja prejuízo ao seu atendimento habitual. 

Agradecemos a sua valiosa contribuição e solicitamos que estando de acordo assine 

abaixo. 

ATENÇÃO: A participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. 
     Data:____/____/____ 

_____________________________________ _ ______________________________________ 
 Assinatura do voluntário (nome social)                Assinatura do voluntário (correspondente ao RG) 
 

Nome do Pesquisador: Elder Magno Freitas Santos  Contato: (79) 9165- 9379 

Nome do Orientador: Dr. Daniel Menezes Coelho  Contato: (79) 8821-7377 
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ANEXO B: DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

EM PESQUISA 
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ANEXO C: AUTORIZAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO 

PERMANENTE, REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 
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ANEXO D: DIÁRIO DE CAMPO 

 

Diário de campo 
 
 

 1º encontro – 2 novembro de 2011 (reunião de adesão) 
 

Cheguei ao centro de assistência e me dirigi à psicóloga que entrou primeiro na 

reunião para pedir permissão aos portadores acerca da minha participação e da pesquisa. 

Eles aceitaram e fui chamado a entrar na sala. Primeiro encontro com o grupo e a 

primeira impressão minha foi – é uma reunião de pessoas comuns sem marcas ou signos 

que as identificassem como doentes ou portadoras de um vírus mortal (idosos, jovens, 

gays, travestis, heterossexuais, donas de casa, pais e mães de família), todos 

compartilhando o mesmo espaço. Algumas falas se impuseram para mim: “o cuidado 

com o sigilo”, expresso por um membro como condição para a minha aceitação no grupo 

e manifesto por alguns sujeitos representativos da militância. As boas vindas e o 

acolhimento de um pesquisador que veio de fora “participar” do grupo e “ver como ele 

funciona” para “sair dos muros da universidade”, minha justificativa para inserção.  

A predominância da pauta em torno de um encontro de PVHA e a ausência de 

discussão sobre tratamento; a preservação do espaço do grupo em relação ao do gestor e 

dos técnicos na confecção dos eventos; o estabelecimento de uma relação com quem “não 

é portador” fundada na condição de portador de um vírus; a afirmação de si mesmo a 

partir de uma evidência viral e consequente formação de um sujeito de direitos. A 

condição biológica ou patológica se apresenta como o referente desse limite entre eu e o 

outro, sujeito e o Estado, sujeito e sociedade.  

A pauta predominante dessa reunião é a de encaminhamento das casas pelo 

programa do governo. É por essa demanda de reconhecimento por parte das políticas de 

Estado que as PVHA se sentem respaldadas e legitimadas enquanto cidadãos que vivem 

com HIV/AIDS. Duas senhoras logo expressaram para mim a sua disponibilidade em ser 

entrevistadas. Uma disse que já tinha 21 anos de infecção pelo HIV com orgulho e força 

de exemplo. Como se me dissesse “dá pra viver sim”.  

Outro ponto interessante é uma fala de um membro que se queixou dos eventos 

como as confraternizações pautadas em palestras educativas - “É só palestra e nem dá 

tempo pra gente conversar entre nós mesmos”. Parece que para a política, a informação é 

um imperativo e princípio de assistência (uma questão de vida e morte) e para os PVHA 

viver ou ser cuidado é mais do que se informar. 
 

 2º encontro (dia 06/12/2011) – reunião de adesão 
 

Dia da confraternização do grupo de adesão, no qual foram realizadas uma 

dinâmica de socialização, a troca de presentes e um lanche. A dinâmica consistia na 

apresentação de tarjetas com a seguinte consigna – Viver com o HIV/AIDS é. As tarjetas 

foram distribuídas para cada participante que era orientado a completar a consigna, se 

identificando ou não. Os papéis dobrados foram colhidos e misturados e depois 

redistribuídos aleatoriamente para cada membro ler uma tarjeta.  
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Interessante que as duas primeiras tarjetas expressavam dois sentimentos opostos 

acerca da vivência com o HIV/AIDS. Uma tarjeta lida por um membro apontou que o 

diagnóstico de HIV/AIDS foi um “pontapé” na sua vida e uma verdadeira ressurreição, 

na medida em que o despertou para o seu devido aproveitamento. A outra tarjeta apontou 

para a “tristeza e a depressão” decorrente do HIV/AIDS e justamente essa foi a mais 

debatida. A opinião do grupo era que a pessoa não tinha ainda “aprendido a se aceitar” e 

que antes de qualquer coisa o “preconceito estava na gente”, na medida em que se 

isolavam e não encaravam a sociedade.  

Outra fala interessante foi a de uma militante que colocou que “o maior coquetel 

dela é a família”, maior responsável pela resistência a qualquer sofrimento decorrente do 

preconceito, para além do “tratamento que é necessário para não morrer”. 

Outro membro comentou que o preconceito e a discriminação são o maior 

problema para as PVHA e que precisa ser confrontado. Citou uma situação de uma 

cabeleireira que estava falando de forma assustadora acerca da AIDS e quando ela 

assumiu sua condição a mesma  pediu desculpas. A cabeleireira revelou que tinha uma 

ideia de que a pessoa que vive com HIV/AIDS seria um sujeito cheio de feridas. O 

modelo do leproso que ainda está impregnado e do “aidético” dos anos 1980 que ainda 

faz parte do imaginário social. 

Outra fala foi a de um rapaz que colocou que sofre discriminação dentro de uma 

cidade pequena e que atribui uma das causas ao próprio termo AIDS que já está 

“carregado” de negatividade o que assusta as pessoas. Ele mesmo disse que prefere 

chamar de “sistema”. Citou um episódio para mim no qual estava em uma piscina e 

quando contaram  sobre sua condição trataram de sair da piscina. 

Um rapaz novato conversou comigo e falou um pouco de sua história. O que mais 

chamou a atenção dele é a falta de interação virtual entre as PVHA, nas salas de bate-

papo por exemplo. Informou-me que só há salas de bate-papo no sul e sudeste do país e 

que quando entrou em uma sala de Aracaju se identificando como soropositivo ninguém 

conversou acerca do viver com o HIV e sim “como ele pegou”. Falou-me da necessidade 

de conviver com outras PVHA e compartilhar experiências que não se resumam à história 

do contágio. Há pouco tempo foi diagnosticado e somente há pouco foi aceitando sua 

condição. Disse que no início não foi bem aceito pelo pai. Registrou a sua boa impressão 

do grupo de adesão e sua surpresa em relação à estrutura da atenção em Aracaju que tinha 

espaços específicos para atenção o que não havia em outro município. Demonstrei 

interesse em enttevistá-lo individualmente para a pesquisa. Ele aceitou e combinamos 

para o dia da confraternização – o que infelizmente não foi possível. 

A questão do preconceito e da discriminação ainda é uma realidade presente no 

cotidiano das PVHA como um verdadeiro fantasma que ainda não foi exorcizado. 

Embora, para eles esse fantasma precisa ser confrontado no dia a dia, a começar por eles 

mesmos. Parece ser um preconceito reforçado pela racionalidade científica, 

materialmente baseado, o que não é à toa que muitos relatos deles acerca de 

discriminação provém dos próprios profissionais de saúde. Interessante notar como o 

preconceito tem um suporte em cima do dado de realidade sanguíneo ou do detalhe. 

Parece que o afastamento não é só porque o sujeito “pegou AIDS por culpa e 

responsabilidade em relação a sua vida sexual desregrada”, mas sim pelo que sua 

condição pode acarretar para os outros, enquanto realidade inquestionável. Interessante 

marcar também que não se fala diretamente sobre gênero ou sexualidade como variáveis 
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que interferem no preconceito, mas sim a questão do contágio e da transmissão como os 

dados de realidade que aparentemente não se pode negar, mesmo que complmentados 

pela história do sujeito. É como se, na aparência, a tolerância ao comportamento da 

pessoa, ao seu jeito de ser, a sua orientação sexual estivesse “aceita” e que cada um 

escolhesse o que quiser, mas não tem como deixar pra lá o fato do risco de contágio, 

como um dado médico, logo legítimo. Acho que ainda há sim um julgamento pelo 

contágio mas reforçado por essa base material da doença. Em uma sociedade 

medicalizada e tolerante, o critério de sociabilidade não é o respeito ao próximo ou a 

solidariedade como limite entre eu e o outro, mas sim o fato biomédico do risco para mim 

e para o outro, restando apenas como critério de sociabilidade o real da doença. Isso me 

lembra o quanto o olhar médico modificou a nossa relação com o inesperado, com a vida, 

com a morte a partir de uma linguagem objetiva na qual o ser da doença não é mais 

ligado ao mal e sim ao corpo daquele que porta o mal. Parece que a AIDS veio coroar 

uma racionalidade médica na qual a doença sai do terreno metafísico e entra no terreno 

científico no qual a razão objetiva tem um correlato de um objeto sem sujeito, um corpo 

instrumentalizável e instrumentalizado médico e politicamente. 
 

 3º encontro – 16/12/2011 (confraternização em um clube) 
 

Uma das PVHA me contou acerca da dificuldade que enfrentou diante da 

“revelação” que tem HIV/AIDS a seus empregadores. Sentiu-se na obrigação de falar 

com eles e se sentia culpada em relação ao seu segredo (é como se para se sentir bem 

consigo mesma os outros precisavam saber do seu segredo). Também me contou acerca 

da conquista em poder celebrar a confraternização independente da gestão e me relatou 

acerca da “confraternização” anterior na qual o momento de reunião que era pra ser 

afetuosa e descontraída se mostrou como um momento pedagógico informativo. Outra 

pessoa também me falou sobre a exclusão que sofre. Contou-me sobre suas tristezas – ela 

tinha se decepcionado com um relacionamento amoroso e estava muito triste com aquela 

situação. 
 

 4º Encontro - 05/01/2012 (reunião de adesão) 
 

A reunião de hoje se dividiu em duas partes – a questão da inclusão social, dos 

benefícios, dos direitos (como o passe livre e das casas) e a questão das relações entre 

eles mesmos, do respeito e do limite. A discussão que dominou a reunião foi acerca da 

preservação/proteção das PVHA, se era pra publicar ou não fotos em redes sociais. A 

maioria discordou da publicação de qualquer termo que os identifique como pessoas que 

têm AIDS. A questão da visibilidade se mostra como um tabu e ao mesmo tempo como 

um assunto não-consensual (alguns concordam, outros discordam). Aqui a ideia 

vulnerabilidade se encontra em ambas retóricas seja em relação ao 

preconceito/discriminação da sociedade e dos próximos, seja em relação à necessidade de 

garantia de direitos fundamentais pela sua condição de enfermo através da exposição. 

Essa discussão serviu também para mostraras diferenças no grupo e a própria função do 

grupo enquanto espaço de gestão dessas diferenças e dos conflitos. Interessante uma fala 

de um dos membros que enfatizou “O que temos que levar a sério é o tratamento, a 

medicação se não morremos, as outras coisas a gente resolve. O que importa é o que está 

dentro de mim” se referindo ao suposto desrespeito e as brincadeiras que há entre eles 
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mesmos. Já outro membro disse que é preciso se impor como pessoa afetada pela doença, 

que ele é um como qualquer um, que não via mais sentido em ficar se escondendo 

relatando inclusive que a própria comunidade onde mora o acolheu. De qualquer forma é 

importante destacar como há diferenças no grupo que aparentemente o divide colocando 

de um lado os que se sentem à vontade em se expor e outros que não se sentem à vontade 

para não ser alvo das brincadeiras e nem se sentir exposto. No final das contas, o dissenso 

é em torno do se expor. Estão ali pela condição de uma enfermidade e de vulnerabilidade 

e ao mesmo tempo são diferentes em relação ao seu modo específico de vivência com o 

HIV. E o discurso da assistência e da inclusão social, da vulnerabilidade , dos direitos, 

parece não dar conta de considerar essas diferenças. 

De qualquer forma, há uma demanda comum do grupo de serem considerados 

como qualquer um para além da doença (o sigilo e proteção no espaço do grupo se 

apresenta como saída parcial para isso). Mas, ao mesmo tempo, precisam se afirmar 

como diferença pela doença, pela vulnerabilidade e aí eles podem cair em uma abjeção 

(serem um qualquer) seja por parte da sociedade ou do Estado que os provêm. Por isso é 

importante problematizar a vulnerabilidade, a bioidentidade, o funcionamento do grupo 

de adesão que reproduz outra tensão - o grupo tem que funcionar como um grupo de 

autoajuda, de discussão do tratamento e da convivência com o HIV ou de pauta de 

reivindicação política e de militância. A militância foi questionada por um dos membros 

do grupo que não é militante e que ficou confuso em relação à função do grupo. O grupo 

de adesão vem funcionando (o que é válido) como espaço de fala livre, de discussão dos 

direitos, de discussão das relações e de reflexão das condutas e dos valores. Mas, o que se 

questiona é que o espaço da discussão ética, das diferenças encontra como limite e 

disparador a condição biológica e a condição de vulnerabilidade social, sob pena de se 

cair na sujeição em torno das doença seja como vítima seja como ameaça. E aí, diante de 

uma visão de vulnerabilidade social e biológica capturado por uma (bio)política, se 

questiona o que realmente deve ser uma humanização na assistência – passar filmes, dar 

palestras. Ou humanização precisa contemplar todos e qualquer um para não cair na 

sujeição da vitimização, do diferente, do necessitado e sim na abertura da discussão e 

exposição das demandas que podem ser coletivizadas, partilhadas e encaminhadas 

coletivamente (o que no grupo ainda não é realizado, mesmo que haja um momento de 

apresentação dos novatos, mas ainda há uma concentração em pautas como avisos e 

questões da gestão e dos eventos, o que paradoxalmente se traduz em uma queixa 

coletiva por mais momentos de partilha e menos de estresse).  

Uma técnica pontuou o quanto a militância está atrelada ao programa do governo 

e o quanto isso acaba colocando-os em uma posição de tutela minando assim a força 

política. Mas será que a alternativa em termos de consistência coletiva passa  por uma 

maior instrumentalização jurídica das PVHA? Há uma queixa geral do grupo – o modo 

como o Estado (nos seus programas) os assiste seja como corpos que precisam ser 

pedagogizados, (as palestras, os vídeos) seja como apenas prevenção (medicamento e 

camisinha). Em uma reunião das reuniões do grupo uma técnica chegou com a proposta 

de assistirem a um vídeo de “autoajuda” e que saiu completamente do ritmo da reunião e 

os membros do grupo preferiram continuar a reunião, o que pode representar o quanto o 

imaginário social se desdobra nas nossas práticas cotidianas de saúde, ao ivés de 

partirmos da demanda das próprias pessoas que vivem com HIV/AIDS.  
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A fala de um usuário que se queixa do programa que só oferece camisinha e 

medicamento é paradigmática dessa situação quando ele diz para mim e outros mais 

próximos a ele que já vinha pensando em protestar enchendo uma camisinha com 

medicamento e fazendo uma bexiga de modo a representar a imagem que a assistência 

tem dele.  

As pessoas que vieram me procurar para conversar e se mostraram disponíveis 

foram justamente as que não eram as “minorias vulneráveis e historicamente 

discriminadas”, o que me fez entender que a chamada democratização da epidemia de 

AIDS questiona a própria inteligibilidade das categorias que tentam apreendê-la como 

identidade, sexualidade e vulnerabilidade. Todos ali no mesmo barco com suas 

“identidades”, mas cuja função da identidade não seria mais da ordem de quem é mais 

vulnerável ou mais arriscado pela sua orientação sexual, mas a função da identidade 

agora se amplia para o plano do sujeito de uma doença crônica e que requer cuidados 

constantes para além da ingestão medicamentosa, cuidados que implicam em uma 

mudança do imaginário social e que por isso precisa ser incluído ou inserido socialmente, 

para também afetar o estatuto simbólico da doença. Só pude pesquisar quando tirei a 

roupa de psicólogo e saí das questões: “o que ou quem é o sujeito que vive com 

HIV/AIDS?”. 
 

 5º encontro - Dia 27/01 (reunião da RNP) 
 

Chego antes de começar e aproveito para “puxar assunto” sobre uma das 

principais queixas e discussões da militância: aparece uma queixa - a falta de 

compromisso com a militância o que acarreta uma sobrecarga de algumas pessoas. 

Algumas falas surgem acerca da modulação da relação do movimento com o Estado. A 

pauta da reunião é uma extensão da conversa e gira em torno do fortalecimento da 

articulação interna do movimento para reivindicar do estado as casas do programa social 

do governo federal. Uma fala é paradigmática – “Somos diferentes, mas temos a mesma 

enfermidade”. Fala que surge justamente em um momento de reflexão acerca da união do 

grupo para consolidar seus direitos e do discernimento entre o que é da ordem 

pessoal/particular com o que é da ordem do movimento. 

Um membro comentou que para ele o grupo era uma família porque é lá onde é 

escutada na sua condição de pessoa. Também antes da reunião, eles estavam 

compartilhando sobre alguns possíveis efeitos da medicação (como tontura, 

esquecimento) e também discutindo sobre a possibilidade de benefício social pela perícia. 

Uma das falas comenta: “Tem que estar morrendo para conseguir o benéfico”. Morrendo 

aí significa estar com o CD-4 (nível de imunidade baixo). A perícia médica estabelece o 

limite entre o que você pode ou não receber em cima da taxa dos linfócitos o que induz a 

uma inclusão com efeito subjetivo de exclusão. 

Nessa reunião um gestor fez questão de enfatizar que o objetivo do programa é melhorar 

o acesso e a qualidade do tratamento – não falou sobre política de benefícios sociais. 

Outra fala interessante foi um relato de que um dos membros do movimento havia se 

desligado justamente porque o movimento/o ativismo estava se tornando algo muito 

“jurídico, coisa de processo”. 
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 Entrevista individual com um dos membros do grupo de adesão – B. (nome 

fictício) (30/01/2012) 
 

Cheguei ao local marcado por volta das 13h15min. Fomos para uma sala mais 

reservada, para que pudéssemos ficar à vontade para conversar. Ratifiquei que queria 

entrevistá-lo, mas que seria uma conversa livre e que ele me contasse sua história como 

quisesse. Ele perguntou: “Você quer antes ou depois da AIDS? Eu respondi: “A AIDS foi 

um marco pra sua vida”?” E aí começou a falar sobre sua história e sobre quem era antes 

e depois do diagnóstico. Ele assume a responsabilidade por ter se infectado, confirmando 

que era “uma louca” que não se cuidava. Há 9 anos estava com o HIV e há 6 anos no 

movimento social. Pergunto se acha que mudou alguma coisa em termos de preconceito e 

enfatizou: 

“Não. Essa é a realidade e as pessoas têm medo do portador, inclusive as pessoas 

que representam a assistência e o governo. As coisas não mudam porque quem deveria 

mudar permanece o mesmo. Para a sociedade e para o governo os portadores são como 

zumbis, mortos-vivos”.  

Pesquisador - “E a assistência?” 

“Em termos de medicamento é bom, mas poderia melhorar se houvesse uma 

abordagem mais ampliada do HIV, se oferecesse a medicação para as doenças 

oportunistas também, o que não é oferecido”.   

Disse que deveria ter uma pessoa que vivem com HIV/AIDS na gestão, porque só 

assim haveria uma verdadeira preocupação com a condição deles, já que o gestor saberia 

o que está acontecendo. Ele afirmou que eles fazem as coisas, mas se não tiver no pé 

fazem como querem e não como é do interesse das PVHA.  

Perguntei para ele o que é ser incluído e disse - “É ter oportunidades que não 

temos por considerarem-nos frágeis e terem medo”. Pergunto se concorda com o termo 

vulnerável e disse que não e que não é coitado. 

Pesquisador - “Há alguma diferença entre a discriminação com o sujeito que se afirma 

como heterossexual e a pessoa que não é?” 

“Todos sofrem da mesma discriminação por ser portador a começar pelos 

atendentes de saúde que quando vêem no prontuário a sigla HIV já mudam. Fui fazer 

uma consulta com o médico e quando me viu que era portador abriu a porta e a janela, 

comportamento que não tinha feito com outros pacientes”. Ele chamou a atenção do 

médico e o questionou por mais respeito e se retirou do consultório.  

Também comentou sobre o grupo de adesão que poderia ser mais consistente em 

relação ao esclarecimento de dúvidas quanto ao tratamento. Defendeu que médicos 

fossem para lá sistematicamente a fim de tirar dúvidas quanto à administração de 

medicamentos e sintomas, o que não vinha acontecendo.  

Quando falava sobre os programas do governo direcionandos às campanhas de 

prevenção e perguntei por que achava que não funcionava (estávamos falando do 

aumento da epidemia entre jovens). E ele disse que é uma questão de educação e de 

abordagem em relação ao jovem. Fez uma crítica ao programa de redução de danos por 

não perceber a especificidade do público para a efeitividade da prevenção ao HIV e do 

público usuário de drogas. Ele acha que com o público de HIV a abordagem tem que ser 

baseada no afeto e no convencimento através de um diálogo e não uma abordagem 

prática como com o usuário de drogas através de distribuição de insumos. Ele citou e 



116 
 

 
 

elogiou a iniciativa do governo para a distribuição de um vídeo pedagógico no qual casais 

homossexuais trocavam carinhos no ambiente escolar. Disse que aquela era a direção e 

que o vídeo não incentivava o sujeito a ser isso ou aquilo, mas ajudava no aspecto de 

respeito às diferenças e contra a discriminação. 

Colocou que o movimento reivindicou uma academia para as PVHA com um 

profissional que entendesse da problemática deles. Algumas pessoas achavam que eles 

deveriam fazer academia do bairro e que segundo ele não funcionaria pela 

desconsideração com a condição da PVHA, mas que isso não queria dizer que quisessem 

se isolar. 

 
 

 6º encontro - (02/02/2011) – reunião de adesão 
 

Antes da reunião tive a oportunidade de conversar com um membro do grupo de 

adesão e da militância. Disse que estava passando por dificuldades, mas não queria que a 

vissem como “coitado” como alguns querem ser vistos. Disse que prestam atenção 

porque vêem que está se cuidando e tocando a vida e não sofrendo pela sua condição. A 

reunião começa com um texto religioso para “relaxar”, que é o desejo geral da função do 

grupo de adesão – trabalhar o apoio psicológico, o emocional, “as coisas pessoais de 

forma leve e tranquila”. A oração tem um alvo – a sensibilização dos governantes para 

com a distribuição das casas – uma pauta antiga de mais de sete anos. Um técnico chega à 

reunião e toma a frente da discussão e pergunta sobre a pauta – uma das lideranças disse 

que a pauta da reunião são as casas. A técnica dá um informe de um rapaz que virá avisar 

aos membros do grupo de adesão e ao movimento questões de interesse geral como – a 

disponibilidade de leitos no hospital geral e que não existe mais e a questão das casas. O 

rapaz chega à sala e já dispara que faz parte de um movimento a favor das PVHA 

chamado (x) cuja justificativa é que não adianta mais ficar na conversa e que agora tudo 

tem que ser devidamente registrado, escrito e acionado para o ministério público, porque 

assim serão devidamente escutados como a forma de legitimar o movimento social. Ou 

seja, chega de “blá-blá”, como alguém me falou, e também de sair da tutela do estado. O 

rapaz que parece que não é pessoa que vive com HIV AIDS  fala em nome das pessoas 

que vivem com HIV AIDS afirmando a força de iniciativa e articulação do movimento e 

convidando as pessoas que ali estavam para fazerem parte. Os efeitos de sua intervenção 

são mobilizadores. De repente surgem histórias de discriminação: um profissional que 

deixou um membro largado no corredor quando soube que tinha HIV/AIDS – “uma 

bactéria perigosa”; um membro que tinha receio que um parente soubesse de sua 

condição. 

 Algumas pessoas do movimento se sentiram sem lugar e deslegitimadas enquanto 

movimento diante do representante que apareceu na sala falando em nome do que 

“realmente funciona”; e as pessoas que só queriam estar na reunião para falar de como 

está a sua vivência com o HIV/AIDS se sentiram prejudicadas diante da predominância 

política da reunião;  

Membro: “Aqui não é lugar de política, e sim para lidar com nossas angústias. 

Essas coisas podem ser discutidas em outro espaço. Não quero ser massa de manobra de 

governo”. 

Membro – “Tem gente que vive com AIDS e tem gente que vive da AIDS”. O 

representante da ONG não tinha “um vírus correndo na veia”. 



117 
 

 
 

Membro novato – “Eu só queria conhecer pessoas da mesma condição que a 

minha, que eu não conheço. Não tenho uma boa impressão do que está acontecendo aqui. 

Tem pouco tempo que fui diagnosticado e me sinto mal com isso tudo. Olho para o 

espelho e digo: Você tem AIDS”. 

Membro – “Isso é uma fase por causa do impacto do diagnóstico, mas isso vai 

passar e você vai superar”. Comentário confirmado por outros membros 

Uma técnica comentou que coisas pessoais podem ser discutidas em um grupo de 

autoajuda, terapêutico. E aí a função do grupo de adesão começou a ser discutida. 

Dúvidas sobre a assistência começaram a aparecer e uma médica estava lá e 

detacou não estava lá para falar de perícia social e sim de assistência, de medicação e 

efeitos colaterais. Eu também me manifestei e disse que não precisava ser assim e que 

aquele espaço tinha que ser de inclusão e de fala livre na qual “as angústias todas 

pudessem ser compartilhadas”.  O teor politizado das discussões excluía a experiência 

cotidiana de vivência com o HIV, sendo prevalente as chamadas “demandas sociais” e os 

próprios militantes queriam uma reunião “mais recreativa” “terapêutica”, mas parecia que 

sob um funcionamento de autogestão a reunião tendia para as pautas políticas.  
 

 Diário Campo (01/03/2007) 7º encontro (reunião de adesão) 
 

Chego atrasado à reunião que já havia começado e se está discutindo acerca da 

concessão do benefício social. A gestora do serviço está presente e começa a reunião com 

as seguintes pautas: esclarecer a presença do representante da ONG na reunião passada  e 

enfatizar o que é um grupo de adesão. A fala da gerente domina praticamente toda 

reunião. Um membro do grupo diz que não está se sentindo bem e pede pra falar comigo 

depois da reunião, que está precisando de um psicólogo.  

A gerente explica o motivo de o rapaz fazer parte da reunião e que não informou 

nada porque não queria envolver só as ONGs/AIDS e seus representantes.  Algumas 

lideranças contestaram justamente o jeito como o rapaz se portou como se fosse o 

responsável legítimo pelo movimento social em torno da AIDS, em um tom de arrogância 

e exclusividade. A gestora disse que o que importava para ela era o resultado daquela 

movimentação e que já estava vendo que era a conquista dos leitos. “Não quero mais 

presenciar morte no ambulatório”.  Explicou que os leitos agora serão permanentemente 

acompanhados por infectologistas especialmente acionados para tal e não vai mais ter 

médicos rotativos. Disse que não tem como ter leitos só para PVHA o que iria de 

encontro ao princípio de universalidade do SUS, mas assegurou que alguns leitos estarão 

pelo menos reservados.  Há uma demanda dos usuários de assistência integral e não 

apenas o acesso à medicação e ao preservativo o que nos leva a problematizar as marcas 

históricas e sociais da política de saúde. 

Depois dessa pauta, veio outra pauta que trouxe uma discussão acerca do sentido 

do grupo de adesão. A gestora pontuou que o grupo de adesão é um grupo de acolhimento 

e apoio e não um grupo apenas para a militância política. E contou casos de desistência 

de pesosas por causa do funcionamento do grupo , assim como casos de pessoas que 

necessitam do grupo para apoio pelo vínculo, pela autoestima e para aceitação do 

tratamento. Deu o exemplo do caso de um rapaz que faleceu há pouco porque resistia à 

medicação.  

Teve a fala de um membro em tom de desabafo. “Parece que somos “monstros”. A 

técnica logo pontuou dizendo que não era para se sentir assim. Logo depois, queixas 
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acerca da marcação de exames, de assistência entre outras tomaram conta da reunião. 

Depois a gestora retomou a fala e pediu para que um membro novato se apresentasse e  

pediu esclarecimentos acerca do objetivo do grupo. Foi aí que a gestora distribuiu papéis 

para que cada um escrevesse sugestões de pauta para o grupo de adesão. Outro membro 

pediu a fala e disse que precisava falar com uma sexóloga no grupo e que estava 

precisando conversar com alguém. Todos, inclusive a militância,  se manifestaram a favor 

do estabelecimento de outro funcionamento do grupo de adesão sem redução a questões 

políticas. 

Acho que eles querem antes de qualquer coisa – construir novos vínculos; 

compartilhar experiências; ter um momento de produção de sentido pra vida.  Um grupo 

de adesão que antes de qualquer coisa quer ser um grupo de atenção, de experiência de 

afeto. 
 

 Diário campo – (05/03) – Visita ao SAE 
 

Fui para o SAE recolher um material didático e conversei com dois usuários do 

serviço e dois técnicos. Ambos me pediram para falar sobre a pesquisa e comentaram: – 

“Você fica no canto, você podia ficar lá na frente, porque você é um técnico em saúde”. O 

outro disse: “Você pode ajudar, apresentar a pesquisa pra gente aprender, pode ser 

psicólogo da gente”.  “Tomar medicamento todo dia. Dá vontade de desistir”. Há uma 

demanda de intervenção mais relacionada à saúde mental o que nos leva a refletir acerca 

do lugar do sujeito na política de saúde.  

Outra fala interessante foi a de um membro - “o preconceito está dentro do 

próprio sujeito e se ele não tiver preparado como ele vai para os espaços e debates. Em 

um GT uma profissional disse que os portadores querem tudo. Então, você ouve essas 

coisas e se não tiver preparado você se abala”. 
 

 Diário campo (12/04) (reunião de adesão) 
 

Não estive nessa reunião. Houve uma confusão de datas e fui em uma semana e 

era na outra. Nessa reunião, houve a apresentação das novas técnicas de nutrição e 

psicologia. Nesse dia conversei com alguns membros que me informaram da boa 

impressão acerca das mesmas. Nessa reunião, também ambas apresentaram sua proposta 

de trabalho em cima de um grupo mais terapêutico.  

. 

 Entrevista Gestão 
 

Pesquisador : “O que é ser coordenador do programa de DST`s/AIDS?” 

Gestor: “Pra falar de hoje tenho que contar a história de como cheguei aqui: 

Comecei no movimento LGBT, no grupo dialogay, depois fui para o Adônis e trabalhei 

com prevenção de DST/AIDS, nesses grupos. Depois fui chamado para secretaria 

municipal de DST/AIDS. Trabalhar com HIV/AIDS é estar atento à sexualidade humana, 

é lidar com o desejo das pessoas e isso muda muito” 

 “É difícil ser coordenador porque você se envolve com as pessoas e se identifica 

mas ao mesmo tempo tem a gestão. Teve um caso no HU que a pessoa estava há uma 

semana internada sem fazer o CD-4 e eu questionei e o médico perguntou se eu era 

médico. Tem que ser ousado.”  
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Pesquisador: “É uma necessidade se colocar no lugar de lá (das pessoas que 

vivem com HIV/AIDS)?”. 

Gestor: “Não é uma necessidade, é um diferencial porque a gestão pensa em 

termos de demanda e é importante pensar em termos de vulnerabilidades. Por exemplo, 

foi uma luta para montar um seminário sobre saúde da mulher sem pensar saúde da 

mulher só como colo do útero, câncer de mama e mulher com vagina. E o processo de 

transexualização, e o travesti e a mulher lésbica? Para a gestão isso é produzir demanda”. 
 

Pesquisador “E o que você acha do perfil da epidemia hoje e o aumento da 

infecção entre jovens?” 

Gestor: “Sempre há mudança no perfil da epidemia.  Eu atribuo a quatro fatores – 

jovem quer aventura, as noites bareback que estão crescendo no Brasil e que colocam um 

ou dois soropositivos; a falta de informação; as famílias que deixam pra lá. Muita gente 

sai da escola. Fui trabalhar em uma escola e ainda tem gente que tem preconceito. Uma 

diretora me pediu para tomar cuidado, não falar certas coisas que poderia estimular. E eu 

falei que eles já fazem sexo. Os adolescentes se sentem à vontade e começam a falar 

sobre tudo e ela saiu da sala”.  
 

Pesquisador “E o grupo de adesão?”. 

Gestor: “Eu até fiquei de ir lá, mas não consigo, mas eu fico sabendo das coisas 

lá. O grupo de adesão é importante, embora se confunda as coisas lá, e façam um espaço 

da rede. O grupo de adesão começou como uma roda de conversa de ONGs e depois 

montamos um grupo de adesão. Misturam as coisas.” 
 

Pesquisador: “Mas você acha possível separar o político e o terapêutico?”  

Gestor: “Tem que separar, tem gente novata que chega lá e que não se interessa 

com questões políticas. Tem gente que não vai ao médico. São mais de 2000 cadastrados 

e só tem 40, é muito pouco. Se deixá-los trazerem, vai ficar nessa questão política”. 
 

 Entrevista 1 - Técnico 
 

Pesquisador: “Como é atender pessoas que vivem com HIV/AIDS?” 

Técnico: “Os atendimentos individuais são para questões pontuais, não tem um 

acompanhamento. Geralmente, as pessoas vêm porque estavam precisando conversar 

com alguém. Saber como revelar para o parceiro. Eles sofrem pelo imaginário que se tem 

em relação a AIDS. Atendi uma mulher que me relatou que alguns profissionais têm 

medo de abraçar e no final da sessão ela me pediu pra dar um abraço e eu a abracei. É 

como se ela estivesse me testando e que nós muitas vezes também testamos o outro pra 

ver se a gente pode confiar. Muitos só contam coisas pra mim como psicóloga justamente 

por causa da confiança. E é importante essa relação. Ao mesmo tempo tomo cuidado pra 

não ser invasiva. Por exemplo, no acolhimento tem um questionário sobre sexualidade e 

que pode induzir a responsabilização se não souber lidar com aquilo. Por isso, é 

importante antes de colocar pra responder ou eu escrever por eles, perguntar antes e 

explicar sobre o questionário”. 
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Pesquisador: “Você acha que há uma mudança em relação a sua formação e seu 

lugar de psicólogo em um serviço público?” 

Técnico: “Sim, eu costumo fazer uma agenda dos atendimentos até pra deixar um 

espaço reservado pra eles e que aquele horário é deles. Se faltar eu não cobro porque 

faltou, deixo pra eles decidirem. É um acordo que faço com eles, alguns vem 

quinzenalmente outros semanalmente. Depende do caso. Os que sofrem o impacto do 

diagnóstico, o atendimento é mais frequente. Mas, o que o atendimento aqui me faz 

pensar é que é pra gente baixar a bola e que as pessoas não vão precisar da gente 

necessariamente e que eles podem achar que não é mais necessário vir porque estão se 

sentindo melhor”. 
 

 Entrevista 2 - Técnico 

Pesquisador: “Como é atender pessoas que vivem com HIV/AIDS?”. 

Técnico: “O que os traz para o atendimento é como contar para os parceiros e os 

próximos acerca de sua condição como soropositivo além do medo do abandono e da 

solidão. O imaginário ainda é muito forte então os atendimentos giram muito em torno do 

como lidar com esse segredo, da expectativa da reação do outro”.  
 

Pesquisador: “E o grupo de adesão?”. 

Técnico: “Quando entrei no grupo havia uma dimensão social irredutível que 

mexia com eles e os mobilizava. Ajudava-os a tirar da marginalização que ainda 

acontece. A doença pode ser um centro de vida e morte e o imaginário dos anos 1980, 

Cazuza, ainda está presente e é o que se pode ver no impacto do diagnóstico “Sou casado, 

mas não sou gay” entre os homens, por exemplo”. 
 

 Diário Campo – 8 º encontro -03/05/2012 (reunião de adesão) 
 

 Essa reunião começa atrasada, às 09h e termina mais cedo, às 10h. (As técnicas 

propuseram disciplinar o horário das reuniões, de 08 às 09:30 h, e antes começava às 

09:00h, com atraso, e ia até às 11:30h). Nessa reunião as novas técnicas já se inseriram no 

serviço e também está presente uma estagiária. Começa a discussão com uma sugestão de 

pauta acerca da tomada de decisão sobre a presença ou não de parceiros ou familiares nas 

reuniões. Abre-se a discussão e a maioria concorda pela participação exclusiva dos 

usuários e profissionais de saúde. Um membro comenta que com o câncer você é 

coitadinho e com a AIDS você é culpado. Outro dispara que não é para abrir a reunião 

porque “o preconceito está na cabeça das pessoas” e não tem jeito. Outro discorda e conta 

sua experiência de acolhimento na sua comunidade. Já outro confirma que o grupo deve 

ser um espaço deles  e que os parceiros não são necessariamente fixos por isso é melhor a 

reunião não ser aberta. 

Em seguida as técnicas apresentam uma proposta de registro das fotos durante as 

reuniões e divulgação apenas interna, inclusive, sem identificação dos nomes. Depois  se 

realiza uma dinâmica de grupo com música (como eles queriam) e uma leitura de um 

texto reflexivo. Depois houve finalização com o lanche. 
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ADENDO 

 
 

Diário de campo – 05/07/2012 (reunião de adesão) 
 

Cheguei às 9h.  Ainda não tinha chegado a maioria. Dá pra notar que muitos vão 

pegando a carona de uma consulta no médico ou do recebimento das cestas no dia das 

reuniões. A reunião começa com a proposta do técnico de fazer uma pesquisa sobre 

alimentação para pessoas com DST/AIDS e apresentar no congresso. A princípio todos 

ficam calados. Entrega-se os folhetos sobre alimentação balanceada e saudável e dúvidas 

surgem, mas não são explanadas. Depois o técnico sugere uma dinâmica com o objetivo 

de conhecimento da história de cada um a fim de que possam partilhar e se reconhecerem 

pelas experiências comuns. “Conhecer-se sem se expor”. Um membro me conta que 

algumas pessoas que vivem com AIDS “da alta sociedade” pagam a funcionários para 

levar a medicação em casa para não se exporem ou virem até o serviço (ainda como 

tabu). Começa a dinâmica e uma história é lida e retrata a questão do impacto do 

diagnóstico que ainda assusta e o preconceito (ainda é algo que insiste diante da 

sociedade e que os leva a valorizar o sigilo como forma de proteção e preservação). Um 

outro membro tomou a palavra e relatou sua experiência, salientando que a maioria dos 

contaminados são mulheres casadas e pelo estado de casadas incorrem muitas vezes no 

descuido e se contaminam. Também enfatizou que diante da condição de soropositividade 

se tem que erguer a cabeça para que as pessoas possam enxergar você de outra forma e 

assim a própria pessoa ser um agente informativo na sua comunidade. Hoje ele diz que 

todos o tratam bem e fazem questão de incluí-lo nas celebrações da comunidade. O 

técnico toma a palavra e destaca a questão da religiosidade como algo que pode 

atrapalhar a mudança de comportamento em relação a práticas mais seguras e citou o 

exemplo de declarações religiosas acerca da condenação do uso da camisinha e de 

contraceptivos. Houve um debate por causa dos credos que alguns professam e que não 

são coincidentes, um debate que transcorreu sem embates.  

Há um relato de uma situação de um jovem com HIV/AIDS que está preso na 

penitenciária e que está em estado grave por conta de outras doenças oportunistas e um 

membro do grupo pergunta aos outros membros e aos técnicos o que fazer. Sugere-se que 

procure a coordenação da referência em DST/AIDS e que acione a justiça em um 

trabalho de intersetorialidade para que o mesmo possa ser cuidado a partir do centro de 

referência. Esses e outros casos repercutiram em alguns comentários como: “O 

movimento está fazendo o papel do Estado”; “Psicólogo, assistente social, se escondem 

por trás de seus gabinetes, no seu escritório”. 
 

 

 

 

 

 



122 
 

 
 

 

ANEXO E: FOLDERS INFORMATIVOS 
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