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Resumo

A presente pesquisa explora o universo de vivências, emoções, saberes e práticas de

pessoas vivendo com HIV/aids, buscando aprofundar a compreensão sobre as noções de saúde

e de doença, bem como de outras implicações que configuram a complexidade simbólica da

experiência  de adoecimento,  compreendendo a  agência  dessas  pessoas  sobre suas  vidas  e

corpos, que imprimem sentidos ao processo de adoecimento e de cura. Os interlocutores deste

trabalho participam de dois grupos de convivência voltados a soropositivos e formam uma

rede,  com  eles  foi  estabelecido  um  contato  de  longo  prazo  e  acompanhamento  de  seus

itinerários terapêuticos. 
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1 INTRODUÇÃO

“E está produzido o pânico do século XX.  Um

sistema imunitário desarmado é a doença mais

espetacular  produzida  ao  longo  da história  da

humanidade”.

 (Herbert de Souza – A cura da Aids)

Em um contexto de crescente presença e intervenção da medicina sobre o corpo e o

imaginário  das  pessoas,  seguindo  na  direção  de  inúmeros  avanços,  produzindo  vacinas,

erradicando epidemias  e  doenças  infecciosas,  diminuindo  a mortalidade  etc.,  a  aids  surge

envolvida por medo, preconceito e estigma, revelando um mistério sobre o corpo e os limites

da  ciência  (MOULIN, 2008,  p.33).  O caminho  dos  novos tratamentos  deram à  doença  a

característica crônica,  paralelamente,  este novo contato do paciente  e a longa convivência

com esta realidade levaram ao aprendizado pessoal que completa o saber teórico da medicina

(ibid., p.37).

Ao  longo  desse  período  de  mais  de  três  décadas,  os  pacientes  e  a  medicina  têm

aprendido continuamente, os primeiros, além de contar com o saber científico, desenvolvem

conhecimentos práticos sobre a aids e o seu próprio corpo, a última apura a centralidade da

aprendizagem do doente crônico. Aqui, trata-se de saberes – biomédico e prático, oficial e

alternativo, ou ainda coletivo e individual – que se complementam no manejo do adoecimento

e na vivência da experiência. 

A  antropologia  reconheceu  que  o  tema  em questão  não  é  menos  cultural  do  que

qualquer outro privilegiado pela disciplina, pois mobiliza emoções, experiências, trajetórias,

representações, em suma, maneiras de estar e ser no mundo. Pensar de maneira antropológica

este objeto de pesquisa relacionado tão fortemente ao corpo é admitir o biológico como mais

um dos lugares onde ocorre o processo humano de elaboração de significados, sendo cada um

deles fundamental e integrado à subjetividade dos que vivem o adoecimento. Uma síntese da

abordagem antropológica sobre a experiência de adoecimento aponta para a defesa de uma

análise que a tome relacionada ao todo que a envolve,  o universo sociocultural,  e, assim,

problematize a naturalização das noções de saúde e de doença e enuncie a impossibilidade de

conceber a primeira por uma simples ausência da segunda. 



Minayo (2009:190) executa uma revisão da contribuição desta disciplina ao tema da

saúde e da doença, destacando o seu “refinamento instrumental” e a “prática compreensiva”

que  lhe  permite  acessar  realidades  sociais,  a  autora  lista  pontos  fundamentais,  os  quais

alimentaram  o  presente  trabalho.  O  primeiro  é  o  fato  de  que  “todas  as  formas  de

conhecimento  tem  racionalidade”  e  que  a  biomedicina  deve  ser  problematizada  como

detentora de uma verdade única quando menospreza a “verdade” do paciente; segundo, sob a

luz  dos  trabalhos  de  Claude  Lévi-Strauss  a  respeito  do  funcionamento  psicossocial  dos

mecanismos terapêuticos, a autora destaca a fundamental relação de confiança entre paciente,

médico  e  grupo,  sendo  necessário  que  o  modelo  praticado  tenha  lugar  naquela  visão  de

mundo;  outro ponto é  o conceito  de “fato social  total”  de Marcel  Mauss  para pensar  “o

impacto da ocorrência de acontecimentos de forte significado como doenças e epidemias”,

pois  abarcam  não  somente  o  âmbito  biológico,  como  econômico,  familiar,  sexual  e  até

político,  sendo  “janelas  privilegiadas  para  a  compreensão  da  sociedade  instituída  e  seus

mecanismos” (p.195); outra contribuição é tirada também da obra de Mauss, que demonstra

como o medo da morte, fato de origem social, pode causar efeitos mentais e físicos, pois o

corpo é também construído culturalmente e a sua vivência não se reduz a uma evidência

natural e objetiva, ao contrário, relaciona-se fortemente com características culturais de cada

sociedade, é produto de significação social; um último ponto diz respeito à intersubjetividade,

tendo  como  princípio  que  problemas  humanos  são  vivenciados  coletivamente,  assim,  o

escopo dessa experiência humana a ser buscada pela antropologia passa pela compreensão dos

processos formadores da subjetividade. 

Em  suma,  tratou-se  aqui  de  construir  uma  metodologia  para  a  compreensão  da

experiência  do  soropositivo,  principalmente  em  oposição  ao  “reducionismo  biomédico”

(Duarte,  1998)  e  à  fragmentação  que  são  característicos  no  desenvolvimento  da  ciência

ocidental moderna. Esse exercício crítico de pensamento na pesquisa, afirma o autor, “implica

o  questionamento  sobre  as  questões  que  nos  formulamos  a  nós  mesmos  a  partir  desse

horizonte cultural que é o nosso único e inultrapassável”, bem como a “produção de conceitos

menos etnocêntricos, um pouco menos viciados”, visto que o olhar do antropólogo não escapa

ao lugar legitimado da medicina em sua própria sociedade. 

O propósito introdutório de apresentar o campo da antropologia da saúde e da doença

desenha o próprio caminho argumentativo e a abordagem metodológica desta pesquisa, que

também busca  diálogo  com outros  importantes  trabalhos  dedicados  ao  tema da  saúde no



Brasil (Fleischer, 2003; Langdon, 2001; Rossi e Pereira, 2014; Knauth, 1998; Sarti, 2010),

estes fornecendo pistas para solucionar problemas interpretativos que surgiram. 

1.1 Pesquisadora em campo

No ano de  2012,  a  partir  de um trabalho  de  campo curto  desenvolvido para  uma

disciplina do curso de graduação, foram estabelecidas relações que dois anos depois seriam

retomadas como base para a elaboração do trabalho de conclusão de curso. O primeiro tema

cunhado  refletia  sobre  o  Momento  de  descoberta  da  doença,  este  primeiro  título  fora

formulado  a  priori,  quando  se  acreditava  que  as  questões  dramáticas  fossem  motivadas

exclusivamente no diagnóstico, onde o sujeito enfrentaria a “ruptura” com a normalidade de

sua  vida  rotineira.  Seguindo  esse  raciocínio,  os  grupos  colocavam  um  impasse  para  a

pesquisa, pois eram formados por pessoas que conviviam com a doença há anos e afirmavam

com convicção estarem bem, atingindo o estágio em que “não sentiam nada”.  Essas falas

ocasionaram um primeiro  estranhamento  a  impulsionar  o  desenvolvimento  da  pesquisa  e

tornaram-se tema-chave para guiar o pensamento. Interroga-se aqui onde e como a doença se

manifesta.

Durante o ano de 2014, esta proposta foi retomada e desenvolvida na atual pesquisa.

Na busca pela abordagem sobre a experiência de uma doença crônica, especificamente o caso

da aids,  foi  realizado trabalho de campo com cerca de 15 pessoas de diferentes  situações

econômicas e sexualidades, que integram dois grupos de convivência para soropositivos na

cidade  de  Niterói.  Não  foram  utilizados  questionários,  o  corpo  da  pesquisa  se  deu  em

conversas  particulares  combinadas  ou  espontâneas,  além das  observações  nas  reuniões  e

eventos. 

O ano foi dedicado à tarefa de se fazer presente nas reuniões dos dois grupos e nas

“atividades extramuros”, como idas ao teatro e encontros em lugares turísticos da cidade do

Rio de Janeiro, visto que era necessário à pesquisadora sair do lugar de soronegativa, para

aprofundar  o  diálogo  etnográfico.  Muitas  das  respostas  às  indagações  da  pesquisa  foram

obtidas nos corredores de hospitais, nas idas até o ponto de ônibus ou entre cochichos em

algum evento, esse alcance foi possível a partir da convivência e na minha aceitação como

parte dessa coletividade. No decorrer da pesquisa, a relação com algumas pessoas se tornou

mais estável, estes foram os principais interlocutores desta pesquisa. 



Meus interlocutores  relatam que o diagnóstico de contágio pelo vírus HIV  era um

anúncio de morte iminente e, ainda hoje, em um distinto momento da epidemia, é o que se

pensa de imediato quando se obtém o diagnóstico, ainda que a aids seja afirmada cada vez

mais como uma doença crônica devido ao avanço da terapia antirretroviral1 que aumentou a

expectativa de vida dos soropositivos. Os soropositivos com frequência afirmaram controlar a

aids  tanto com o uso de remédios  quanto a  partir  de outras  atividades,  as  que envolvem

relacionamento  interpessoal,  por  exemplo.  A centralidade  da  terapia  antirretroviral  se

dissolve, sendo associada a diversas outras práticas terapêuticas que possibilitam ao sujeito

estar  saudável enquanto  vive  uma  doença  incurável e  que,  no  entanto,  exige  tratamento

constante. Essa constatação é interessante na medida em que desafia um entendimento comum

de que há o momento em que se está saudável versus aquele em que se está enfermo, então

surgem  alguns  apontamentos:  estar  saudável  implica  em  não  possuir  enfermidades?  É

possível  delimitar  fronteiras  entre  a  aprendizagem  dos  profissionais  de  saúde  e  a  dos

pacientes? Em que medida as noções coletivas influem no cuidado individual? No cenário

atual,  onde  o  país  volta  a  enfrentar  um crescimento  considerável  do  número  de  pessoas

adquirindo o HIV, a problematização dos desafios dessa vivência se faz necessária e atual. 

Na busca por  aprofundamento  no universo das pessoas vivendo com HIV/aids,  os

grupos foram tomados como meio de acesso aos sujeitos, bem como lugares de investigação.

Trata-se de dois espaços distintos por conta de sua estrutura e história particulares2. Há um

diálogo e esforço entre grupos e pessoas envolvidas a fim de formar uma coletividade para

garantir  apoio  às  pessoas  vivendo  com HIV/aids,  trocando  ajuda  e  contatos,  avaliando  e

organizando atividades.

1.2 Grupo Sol

No ano de 2002, por iniciativa de Ana Barros e Margareth Piprowsky, enfermeira e

assistente social do Hospital Universitário Antônio Pedro (doravante Huap), foi criado um

1

 No tratamento contra o HIV, os antirretrovirais são administrados diariamente em um regime de drogas

combinadas, conhecido como “coquetel”.

2 As reuniões do grupo Sol ocorrem nas instalações do Hospital Universitário Antônio Pedro e são mediadas por

um profissional da saúde, enquanto o Grupo Pela Vidda Niterói possui sede própria e uma equipe de variadas

pessoas e profissionais. 



grupo de autoajuda e convivência para os pacientes portadores de HIV que faziam tratamento

na instituição. 

Ana, à frente do acolhimento e das reuniões até hoje, conta ter percebido a demanda

dos pacientes por um espaço de convivência e diálogo, pois, afirma, “eles se encontravam nos

corredores e se reconheciam, mas não se revelavam por medo do preconceito”. A proposta

das criadoras do grupo era “um espaço de convivência e autoconhecimento, assim como uma

ferramenta  de facilitação  da adesão” e  de respostas  às questões  que não podiam resolver

“tecnicamente”, explica “Aninha”, como chamam os interlocutores. A mestre em enfermagem

seguiu com o projeto do grupo de convivência sem jamais se ausentar, desenvolveu com os

integrantes uma relação muito íntima, por vezes se aproximando mais do papel de amiga do

que de enfermeira. Ela conta ter se envolvido a tal ponto que se viu na necessidade de tratar-

se psicologicamente quando lidar com as questões dos pacientes escapa aos seus mais de vinte

anos de experiência na área. Seja dito de passagem, entre ela e os integrantes dos grupos há

laços íntimos, trocam telefonemas, estão presentes em suas rotinas fora da instituição médica,

frequentando as residências, por exemplo,  há uma grande abertura para a participação nas

decisões  uns  dos  outros,  confissão  de  assuntos  íntimos,  em  suma,  demonstra-se  muita

espontaneidade  e  segurança  em  relação  a  esta  figura  simpática  e  de  fala  doce  que  é  a

enfermeira

Quando o profissional de saúde identifica uma barreira no alcance do seu método e

projeta um novo onde reconhece o peso da esfera sociocultural na intervenção terapêutica,

depreende-se a amplitude da concepção da aids, envolvendo aflições de constituição física e

moral. 

Participam do grupo adultos com idade entre 40 e 60 anos em geral, aposentados e

pacientes em tratamento no Huap, apesar de aberto a qualquer pessoa vivendo com HIV/aids,

com grande  presença  de  homens  de  ambas  as  orientações  sexuais.  As  reuniões  ocorrem

quinzenalmente às segundas-feiras pela manhã, às 11 h, durando cerca de duas horas, também

são realizados passeios externos e idas a eventos culturais ou voltados ao tema. Realizadas na

parte  da manhã, contam com a permanência de alguns membros mais assíduos, geralmente

aposentados ou trabalhadores informais, a despeito dessas pessoas constantemente presentes,

há outras que flutuam nas reuniões. Localizado no térreo do prédio anexo ao Huap há um

espaço  exclusivo  aos  soropositivos  separado  por  uma  porta  de  grades  e  outra  de  vidro,

adentrando depara-se com uma sala de espera repleta  de quadros de campanhas alertando

sobre a aids, uma estante com panfletos informativos sobre o tema, potes com camisinha, uma



pequena geladeira que serve ao armazenamento dos lanches – cada um contribui com algum

item, incluindo a pesquisadora, seja bolo, biscoito, salgadinho, refrigerante, chocolate etc. – e

uma  mesa  com  mais  panfletos.  Um  corredor  leva  à  sala  de  reuniões  do  grupo,  à  de

atendimento da enfermeira e à das crianças (brinquedoteca). Ao chegarem à sala destinada ao

grupo as pessoas vão se acomodando nas cadeiras dispostas em círculo, tecendo comentários

sobre o trajeto e os acontecimentos do final de semana, atualizando uns aos outros sobre o

“status de saúde”. Esse clima descontraído dá lugar a outro formato,  instaura-se um ar de

seriedade  e  a  enfermeira  sugere  apresentações  individuais,  nesse  momento  as  pessoas

recuperam suas trajetórias em torno do adoecimento e, de certa forma, evidenciam a eficácia

do tratamento, falam com orgulho proporcional ao tempo da vivência com o vírus. 

Comumente, não há temas pontuados, mas conversas paralelas sobre pano de prato,

distrações com aparelhos eletrônicos, assim, a fala é menos necessária do que o estar ali. Por

volta de 12h30’ o lanche torna-se necessário ao estômago, pouco a pouco vão se retirando e

despedindo-se animadamente, fim da reunião. No grupo Sol a maioria reside em São Gonçalo,

cidade  a  10  km  de  Niterói  aproximadamente,  e  faz  tratamento  no  próprio  hospital,

eventualmente surgem visitantes em tratamento em outras unidades de saúde.

1.3 Grupo/ONG Pela Vidda Niterói

O Grupo Pela Vidda Niterói é uma organização não governamental (ONG) sem fins

lucrativos  formada  em  1991,  que  oferece  gratuitamente  serviços  e  atividades  voltadas  a

pessoas vivendo com HIV/aids, como oficinas educativas – de artesanato, música, entre outras

–,  rodas  de  conversa,  aconselhamento,  terapia,  atendimento  jurídico  gratuito,  atividades

culturais  etc.,  marcando  a sua especificidade  em relação ao primeiro  grupo.  A propósito,

algumas  de  suas  atividades  se  assemelham  ao  formato  de  reuniões  do  grupo  Sol,

particularmente  a  “tribuna  livre”  e  a  “roda  de  terapia”,  que  consistem em reuniões  para

discussão e troca de experiências. 

Conforme a literatura especializada, o contexto de surgimento dessas iniciativas era

influenciado pelo neoliberalismo, faltava ação governamental na promoção de ações sociais

de  proteção  à  saúde3,  um  espaço  propício  ao  protagonismo  das  ONGs/aids.  É  sabido  o

importante papel das ONGs na história da epidemia de aids, essas entidades independentes

3 Apenas em 1988 inscreve-se no país uma lei que se compromete com um modelo mais efetivo de atenção à 
saúde. Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre condições para promoção da saúde num 
modelo mais efetivo. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 set. 1990. p.18055



foram formadas por soropositivos, familiares e voluntários, ativistas na defesa dos direitos e

necessidades  de  pessoas  vivendo  com  HIV/aids,  em  suma,  representou  a  resposta  da

sociedade civil frente ao descaso do Estado (GALVÃO, 2000). 

Em contraponto ao primeiro grupo, voltado exclusivamente a pacientes soropositivos,

este  espaço  também  realiza  ações  de  diagnóstico  e  prevenção  de  doenças  sexualmente

transmissíveis, atuando na cidade de Niterói com campanhas informativas e distribuição de

preservativos, possui um diálogo pronunciado com a população LGBTT local e está aberto

para portadores ou não de HIV, o que leva ao número considerável desses últimos. Figurando

como mais  um espaço de  coleta  de  narrativas  e  adensamento  das  relações  em campo,  a

maioria dos interlocutores do primeiro grupo circula também neste segundo. 



2 A DOENÇA EXPLICADA COMO ERRO TRÁGICO

“'Ele  fere  e  cura!'  Quando,  mais  tarde,  vim a

saber que a lança de Aquiles também curou uma

ferida que fez,  tive  tais  ou quais  veleidades  de

escrever uma dissertação a este propósito”

(Machado de Assis – Dom Casmurro)

Os autores que se debruçam sobre o tema do adoecimento geralmente apontam para a

centralidade da narrativa na elaboração da experiência dos sujeitos, visto que ela concilia os

diversos âmbitos onde uma doença se manifesta, como econômico, religioso, familiar etc.,

isto é, as análises conferem à doença o caráter de construção social e se aproximam do sentido

de  fato social total elaborado por Mauss (2003:187), a partir do qual deve-se considerar o

fenômeno social em sua amplitude. Dessa forma, ser soronegativo ou soropositivo responde

não somente ao maior ou menor risco em adquirir doenças, ao qual todos os seres humanos

estão submetidos, nem simplesmente à presença no organismo de um vírus trazendo sintomas

determinados, as noções se constroem, no entanto, a partir da subjetividade. Foi este o aspecto

observado nas  narrativas  dos  soropositivos,  que remetiam às  suas  trajetórias  em torno da

contaminação pelo HIV, com início, meio e fim, sobrepondo itinerário terapêutico e balanço

da vida. 

Antes  do  HIV  eu  nunca  fui  de  usar  drogas  ou  beber,  minha
alimentação  era  boa,  mas  depois  do  HIV  eu  evito,  mas  não  fico
naquela neurose, eu gostaria de estar trabalhando hoje, correndo atrás,
seria o ideal. A vida já estava difícil  quando eu entrei em benefício
[aposentadoria  por  doença],  não  sei  como  seria.  É  claro  que  eu
preferiria não ter a doença, mas você começa uma nova vida, aprende
muita coisa. Eu era muito calado e conheci muitas pessoas (Jasper, em
diálogo anotado em diário de campo, 2014)4.

Corroborando  com  esta  ideia,  Langdon  (2001)  afirma  que  a  doença  figura  como

resultado  do  contexto  cultural  e  da  experiência  subjetiva  de  aflição,  seu  entendimento  e

vivência comunicam representações sociais, ou ainda, maneiras de ser e estar no mundo, é

através das narrativas que contornam-se diferentes representações de mundo:

A  narrativa  como  forma  oral  não  tem  uma  forma  fixa  ou  memorizada;  ela  é

empregada  em  contextos  diferentes  para  comunicar  diferentes  pontos  de  vista.

4 Todos os nomes dos interlocutores são fictícios.



Fragmentos de narrativas maiores e versões diferentes de narrativas são invocados

no discurso cotidiano para este fim. (Langdon, 2001: 248).

A autora completa “estar vivo ou estar morrendo não são estados estáticos. Ambos

representam forças dinâmicas da existência, caracterizadas pelas qualidades que se associam

respectivamente a elas” (Langdon, 2001:244).  Angústia, raiva, medo e culpa são afetos que

surgem  a  todo  tempo  para  o  soropositivo,  não  cessam  com  a  pretensa  normalidade

comumente  associada  ao tratamento  antirretroviral,  saúde  e  doença  são associadas  a  uma

pluralidade  de  símbolos  num  processo  individual e,  analogamente,  coletivo,  pois  o

compartilhamento  das  falas  nos  grupos  é  fundamental  no  encadeamento  destas  noções  e

(re)construção das histórias de vida. 

A saber,  as narrativas apresentaram um mecanismo de resolução dos conflitos  que

constituem  a  vivência  com  a  aids,  são  episódios  específicos  que  se  fazem  presentes  e

interferem na vivência do adoecimento, pois a aids é vivida no corpo biológico e para além

dele, interpretada em função dos efeitos na vida dos sujeitos. Essa questão será explanada a

seguir na demonstração de duas histórias comuns de vivência do HIV/aids, modelos de um

discurso  paradigmático  observado  em  campo,  onde  a  soroconcordância5 no  contexto  de

relacionamentos heterossexuais carrega o peso do adultério. Cabe salientar, essas histórias se

relacionam  aos  processos  de  feminização  e  heterossexualização  da  epidemia,  mudanças

observadas  no perfil  dos  portadores  que,  desde o início  na década  de  80,  eram gays  em

maioria. É interessante notar como esses movimentos colocam diferentes atores sociais em

contato no interior dos grupos, trata-se de distintos recortes sociais e culturais colocados em

relação  na  constituição  das  subjetividades  dos  soropositivos.  A  reflexão  passa  por  essa

construção da realidade da experiência que molda e acessa o eu e o outro em valores, crenças,

discursos, práticas, saberes e afetos, pois o arranjo do adoecimento é composto de fatos de

diversas ordens apresentadas entre os indivíduos e o grupo.

Dona Esmeralda, aposentada, com aproximadamente 60 anos de idade e soropositiva,

participa  assiduamente,  há  13  anos,  dos  dois  grupos  de  convivência  além  de  diversas

atividades de recreação voltadas para a maioridade em outras instituições, tais como aulas de

hidroginástica, artesanato e dança. Ela recupera a sua trajetória a partir da traição do marido,

evento crucial em sua narrativa por ter sido o erro trágico pelo qual o homem adquiriu o vírus

e, consequentemente, a contaminou. Ela afirma um sentimento de indignação e dificuldade

5 Diz-se da relação afetivo-sexual entre pessoas com sorologia diferente, um é positivo para o HIV e o outro 
negativo.



para perdoar o envolvimento do homem com outras pessoas e o uso de drogas, pois, explica,

ele foi seu único parceiro na vida6. Após a morte do marido, por complicações da aids há 8

anos, manteve-se evitando relacionamentos  e com o status de viúva,  conta também ter se

desenvolvido muito profissionalmente após o diagnóstico e se engajado em novos projetos de

vida antes não considerados. 

A revelação do diagnóstico foi feita apenas para os parentes mais próximos, como é

comum entre os interlocutores, pois, afirma, “são os únicos a quem interessava saber”. Todo

o preconceito de que as pessoas com HIV/aids foram vítimas historicamente ainda marca a

experiência  soropositiva,  as  pessoas  relatam  a  discriminação  nas  unidades  de  saúde,  no

trabalho e em suas famílias, isso explica porque o sigilo torna-se primordial,  entrando até

mesmo na esfera judicial. Sobre eles pesam o traço de monstruosidade dos doentes de aids

que definharam na década de 80 e a vergonha pelo delito que sequer cometeram, mas são

culpados, assim, vivem como clandestinos.

Aqui, a maneira pela qual a senhora encara a doença relaciona-se com sua noção do

papel familiar da mulher, e, em certa medida, com a sua concepção de mundo orientada pela

religiosidade, ela admite que, apesar da indignação, confia em Deus e tem uma boa cabeça

quanto aos planos Dele em sua vida. “Nada é por acaso, não recebi um fardo maior do que o

que posso suportar (…). Eu ainda cuidei dele [do marido]”  (Dona Esmeralda,  em diálogo

anotado em caderno de campo, 2014). 

Ela  mobiliza  a  imagem  de  mãe  e  avó  dedicada,  independente  afetivamente  e

financeiramente  devido à  aposentadoria,  observa-se,  mesmo no contexto  dos  grupos,  suas

ações de aconselhamento e prestação de cuidado aos outros pacientes,  distanciando-se do

lugar  de doente,  projetado aos outros,  bem como toma pra si  as resoluções  dos conflitos

familiares,  numa  posição  de  poder.  Uma  função  maternal  está  incorporada  em  sua

subjetividade. Segundo Knauth (1998:191), “a compaixão serve, neste sentido, para reforçar o

status social  da mulher  enquanto esposa e conferir-lhe, ao mesmo tempo,  uma espécie de

reconhecimento social – ao menos da parte da família de aliança – em razão da dedicação e da

generosidade demonstrada ao marido”. 

A autora analisa a contaminação por HIV dentro da relação conjugal e conclui que há

uma resistência das mulheres à separação passando por duas chaves, a) colocar-se no papel de

esposa e b) admitir a vulnerabilidade masculina, logo, o sentimento de obrigação através do

6 É importante destacar a presença da cultura patriarcal que submete as mulheres a uma relação desigual onde 
são impedidas de negociar o uso de preservativos, e, além disso, sentem-se seguras pelo relacionamento 
fechado. 



laço afetivo e a compaixão pelo sofrimento do marido culminam na permanência em cuidado

ao companheiro. 

No caso explorado nesta pesquisa, a senhora se percebe como única referência familiar

para o conjugue e como responsável por ele a partir do casamento, logo, os dois argumentos

estão presentes, a maior a fragilidade do homem em lidar com diagnóstico por conta do peso

dos estigmas sociais associados à aids e, em maior medida, a noção de compromisso com o

marido  por  parte  da  aliança  matrimonial  firmada.  Pode-se  dizer  então  que  a  reflexão

empreendida  pela  senhora  ao  compartilhar  a  sua  história  é  uma  estratégia  no  sentido  de

manejo da experiência de adoecimento, uma fórmula que busca explicar e resolver o “evento

dramático” de sua contaminação. 

Sem tomar as discussões de gênero quanto à visão da mulher como intrinsecamente

responsável pela função de cuidado, a reflexão passa pela importância em desempenhar  e

assumir a própria identidade e, dessa maneira, o grupo novamente surge como espaço para a

retomada da sociabilidade e para construção destas narrativas.  Depreende-se a  articulação

entre produção de saúde e reconstrução da normalidade da vida, os grupos são necessários

como espaços de reprodução do lugar social que sempre representou em sua família. Contudo,

esta via também leva a senhora, localizada numa posição política conservadora na sociedade

brasileira,  a  ter  seus  valores  postos  em  cheque  no  contato  com  os  gays  dos  grupos,

principalmente no Pela Vidda Niterói, que é notadamente voltado a este público. Esse tipo de

troca é um sistema dinâmico onde a narrativa do outro motiva pensar a própria, em novos

significados e práticas. 

Do outro lado do evento, em contraponto ao relato anterior, está a narrativa biográfica

de Berilo, atravessada pela culpabilização e pelo “fardo por ter feito isso com a minha ex-

esposa”.  Numa  conversa  em  particular  com  o  senhor  de  71  anos,  soropositivo  há  29,

aposentado  e  divorciado,  em  uma  das  salas  que  servem  de  consultório  no  hospital

universitário, sugere-se que o mesmo conte um pouco de sua história, é interessante notar que

a  reflexão  exercitada  na  narrativa  autobiográfica  é  dotada  de  uma  lógica  que  explica  o

caminho que o levou ao “erro trágico”, quase como uma resposta direta à Dona Esmeralda. 

“Infelizmente, tudo por causa do meu casório”, é com esta fala que ele inicia a história

do relacionamento amoroso com a ex-esposa, seguido de detalhes sobre a maneira pela qual

se  conheceram,  as  suas  primeiras  impressões  e  o  desenrolar  do  envolvimento.  Em

determinado  ponto  a  pesquisadora  impaciente  questiona-se  sobre  o  sentido  daquela  fala,

chegando  a  relembrá-lo  sobre  o  interesse  em torno  do tema  HIV/aids,  ao  que  o  homem



responderia: “deixa eu te contar tudo, rapidinho, quero te dizer o porquê de eu ter pego HIV” .

Berilo evidencia e assume o descumprimento de uma regra social como causa da doença, um

fato que culminou no desequilíbrio da vida. Elaborando uma resposta à acusação iminente da

sociedade, a sua explicação passa pelo argumento de que, caso não tivesse se casado com

alguém que não amava e por pressão da própria, não teria havido a situação de risco que lhe

rendeu a contaminação. “A minha médica diz que a culpa foi dos dois; uma amiga também.

Eu adorei ouvir isso, foi algo que me libertou”, aqui, é importante ressaltar o processo de

elaboração de uma nova lógica sobre a experiência de adoecimento, possibilitando viver com

a culpa e a doença. Somente ao fim da conversa, no “gabinete” mais precisamente, percebeu-

se que a narrativa de seu casamento era uma pista fundamental para pensar as representações

(re)construídas ao longo do tempo sobre a contaminação de si e da ex-esposa. 

O tema do adultério esteve muito presente em campo, observou-se que a angústia que

o conecta à experiência  de adoecimento leva à evitação de relações sexuais tanto para os

maridos, quanto para as esposas, fato ilustrado pelas palavras de Berilo: “Fiquei traumatizado!

Evito até beijo na boca por medo de um dente sangrar, prefiro nem fazer mais, acabou, não

existe mais”. Essa sexualidade contida é expressa num discurso que opõe a liberdade da vida

anterior à culpa que se instaura com o diagnóstico, de certa maneira, reitera-se a imagem da

promiscuidade comumente tida como causa da aids no imaginário social, visão corroborada

pela  medicina  ao  definir  os  “grupos  de  risco”,  por  exemplo.  A  despeito  do  declarado

entendimento do preservativo como prevenção eficaz das doenças sexualmente transmissíveis

–  previne-se  a  contaminação  de  si  e,  principalmente,  a  do  outro  –,  e  da  diminuição  da

transmissibilidade7 com o uso da terapia  antirretroviral8,  Berilo  nega-se a manter  relações

sexuais, pois elas vestem-se da significação de risco, vergonha e erro, reunindo ao seu redor

afetos  negativos  associados  à  doença.  Curiosamente,  o  senhor  pede  “que  Deus  dê  uma

companheira, alguém para conversar” e acredita que uma mulher participante dos próprios

grupos seja o ideal, ou seja, uma pessoa soropositiva que mantenha o vírus sob controle lhe

parece oferecer menor risco do que uma soronegativa.

As narrativas  dos  dois personagens elucidam o modo pelo qual  as suas trajetórias

adquirem novos significados e práticas à medida que repensadas na trama do adoecimento.

Se, por um lado, a teoria antropológica evidencia que um fato de origem social pode causar

efeitos mentais e físicos, por outro, um evento biológico – como é a doença, objetificada e

7 O risco de transmissão do HIV é tido como mais de 90% menor entre os que aderem ao tratamento, devido à 
baixa carga viral no organismo.

8 Medicamentos usados no tratamento da infecção pelo vírus HIV. 



naturalizada na sociedade ocidental – irá relacionar-se fortemente com a sociedade e a cultura.

Percebe-se  que  o  evento  dramático  traz  novos  significados  às  representações  de  família,

doença, corpo, sexo, a realidade do senhor é vivida e justificada pelo “medo”. Em “Pureza e

perigo”,  Douglas  (1976)  mostra  como  as  noções  de  ordem  e  pureza  estão  ligadas  à

manutenção de regras sociais, assim, sugere-se que a evitação daquilo considerado impuro,

profano liga-se ao reconhecimento destes códigos. Nesse contexto,  o contágio pelo HIV é

entendido  como  consequência  de  uma  transgressão,  não  pela  homossexualidade  que  é

geralmente foco das análises, mas pelo sexo fora do contrato matrimonial, a aids, doença do

outro, separa culpados e vítimas, aqueles que a procuraram e os que foram contaminados de

maneira  legítima,  neste  último  caso,  por  exemplo,  estariam as  mulheres  infectadas  pelos

maridos (KNAUTH, 1998).

No  cenário  atual,  onde  o  país  volta  a  enfrentar  um  crescimento  considerável  do

número de pessoas infectadas pelo HIV, a problematização dos desafios se faz necessária e

atual, as questões surgem nesse primeiro momento de pesquisa buscam endossar as discussões

a respeito da vivência com o adoecimento crônico, logo, há, mais do que conclusões, muitos

apontamentos. A reflexão é norteada pelo modo como a experiência da doença é explicada e

vivida, por essa construção da realidade da vivência que molda e acessa o eu e o outro em

valores,  crenças,  discursos,  práticas,  saberes  e  afetos,  pois  o  arranjo  do  adoecimento  é

composto  de  fatos  de  diversas  ordens  apresentadas  entre  os  indivíduos  e  o  grupo.  É

interessante  notar,  por  exemplo,  como  esses  movimentos  colocam  diferentes  atores  em

contato,  são  distintos  recortes  sociais  e  culturais  postos  em  relação  na  constituição  das

subjetividades  dos  soropositivos.  As  histórias  são  narradas  e  repensadas  no  contato  com

outras histórias de soropositivos, pois as pessoas pensam a si e o adoecimento nessa interação,

conceber a doença é relacioná-la aos sofrimentos físicos bem como sociais, tanto aos efeitos

colaterais dos antirretrovirais como ao enfrentamento dos estigmas carregados pela aids.



3 OS GRUPOS E A NORMALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Talvez morra logo, o que não me importa demais, só

me aterrorizam meses de agonia, camas de hospital, a

tez  embaçada,  o  olhar  dos  outros.  Enquanto  puder

permanecer  ativo  e  a  aparência  pelo  menos

resguardada, vou em frente. Só que não se morre de

Aids como de enfarte, pena.

(Jean-Claude Bernardet – A doença, uma experiência)

Ao início da pesquisa, os grupos de convivência foram tomados como meio de acesso aos

indivíduos e suas trajetórias, esperava-se estabelecer o contato mais efetivo num segundo momento,

com  a  elaboração  de  entrevistas  semiestruturadas  e  envolvimento  propriamente  dito  em  seus

itinerários terapêuticos, entretanto, estes espaços se revelaram também como importante lócus de

investigação,  no  acompanhamento  de  suas  reuniões  ao  longo  da  pesquisa  de  campo,  pois  se

percebeu  o  seu  papel  na  vivência  dos  soropositivos,  constituindo-se  como  meio  para  uma

reintegração  social,  para  a  produção  de  discursos  sobre  a  experiência  de  adoecimento,  a

reelaboração de suas trajetórias, resolução de questões materiais concretas e apropriação do saber

médico, que é conciliado com os seus próprios saberes desenvolvidos no cotidiano. Estes grupos

operam  como  locais  onde  as  pessoas  se  reúnem,  compartilham  vivências,  contam  com  apoio

emocional, encontram refúgio, segurança e sigilo, eles contribuem no processo de compreender a

experiência  da  doença  e  reorganizar  a  vida,  participar  de  tais  grupos  implica  em reintegrar-se

socialmente, assimilando alguns discursos, lidando com os estigmas que os lançam à margem da

sociedade, como veremos na etnografia que se segue.

***

Dia de segunda-feira, em meio ao centro sempre movimentado da cidade de Niterói está o

hospital universitário, as duas reuniões mensais do grupo Sol acontecem em seu prédio anexo. O

acesso  se  dá  através  de  uma  pequena  e  discreta  entrada  lateral  em  uma  rua  bem  menos

movimentada que a da entrada principal,  trata-se de um espaço público que remete ao privado

devido  ao  universo  “familiar”  propiciado  pela  convivência  dos  membros,  que  se  conhecem  e

reconhecem na vivência de uma condição comum, ser soropositivo9. A configuração do grupo que

9

Designação das pessoas portadoras do vírus HIV, detectado por exames que indicam a presença de anticorpos 
para este o vírus no sangue, logo, entende-se que a “sorologia” destas pessoas é positiva. 



faz as reuniões acontecerem é de aposentados ou trabalhadores informais, aqueles com o horário da

manhã disponível para estarem presentes sem faltar  e a enfermeira, pois  a assistente social  que

idealizou o projeto junto com a enfermeira Ana acabou se afastando por ter outros compromissos,

enquanto a última permanece até hoje. É principalmente com essas pessoas que a presente pesquisa

dialoga, além daquelas com presenças flutuantes que contribuem de uma maneira menos expressiva.

O clima que marca o início das reuniões é de cumprimentos animados entre conhecidos,

todos ocupam os lugares não marcados em cadeiras numa formação de círculo já estabelecida pelos

funcionários do hospital, acomodam pertences nas cadeiras ociosas mais atrás e o que segue são

conversas  amenas  iniciadas  por  diálogos a  respeito  de clima,  notícias  da semana,  episódios  de

novela,  status  de saúde,  questões familiares,  venda de panos de prato,  convite  para eventos  de

outros grupos ou particulares mesmo. Tudo aquilo que é necessário ser posto em diálogo é discutido

e pensado em grupo, questões que interferem na saúde e bem-estar das pessoas e relevantes ao

compartilhamento,  os  membros  inclusive  interferem na vida uns  dos  outros,  fazem doações  de

valores,  acompanham de  perto  a  realidade  de suas  famílias,  entre  outros  exemplos  de relações

íntimas. As falas são sobre uma gama de assuntos tão variada quanto qualquer roda de conversa

entre  amigos,  o tema da aids não é uma pauta exclusiva,  exceto ao se tratar do surgimento de

novidades noticiadas sobre remédios, pesquisas etc., ou da presença de novos participantes a serem

integrados ao grupo. 

Por ser comum na história do grupo, é esperada a presença eventual de novos membros

soropositivos  ou  de  pesquisadores  da  área  da  saúde  e  logo  chamam  a  atenção,  o  estranho  é

questionado com curiosidade por alguns membros, “veio para a testagem?”, ao que a pesquisadora

esclarece se tratar de uma pesquisa de cunho antropológico sobre a vivência de uma doença crônica,

ou, em uma linguagem mais real, “o interesse está em entender a vivência de vocês com HIV/aids”.

Fica notável que mobilizam um formato ideal de reunião ao surgimento desses estranhos ou novos

participantes  que  responde a  um posicionamento  mais  formal  dos  membros,  numa estrutura  já

conformada, a enfermeira age como mediadora e comanda as apresentações de pessoa por pessoa na

ordem  cíclica,  então  os  membros  recuperam  suas  trajetórias  e  as  elaboram  em  narrativas,

presenteando a análise com um momento privilegiado por tornar possível o acesso ao esquema

lógico no qual os interlocutores encaixam suas histórias de vida com HIV/aids. 

Jadeite é aposentado e faz parte da direção da ONG, 55 anos e soropositivo há 20, passou a

fazer parte dos grupos após considerável tempo vivendo com HIV/aids, conta que na época do seu

diagnóstico foi necessário lidar e buscar a direção de reorganização da vida sozinho por não haver

tão fácil acesso aos espaços de convivência como hoje, seja em serviços públicos ou instituições

privadas. O homem lamenta não ter podido dispor do apoio emocional e da aprendizagem sobre a

doença, tanto sob o olhar científico quanto a experiência dos outros membros, o que atribui aos



grupos, ele integra a maioria de integrantes frequentes nas reuniões do grupo, que vivem há mais de

uma década com a enfermidade e em suas falas a respeito da convivência nos grupos destacam e

valoram  a  troca  de  experiências,  saberes  e  trajetórias  individuais,  tal  como  descreve  outro

integrante, “a gente pega experiência dos antigos… eu nunca pensaria ver gente se cuidando há

tantos anos, lá fora dizem que morre rápido”. Aqui, a percepção enunciada pelo soropositivo é que

a enfermidade precisa ser apreendida e construída, sendo o seu significado dado não imediatamente

pelo  diagnóstico,  mas  pelo processo pelo  qual  passam as  imagens  que vão sendo apreendidas,

normalizadas,  em seguida  vão sendo concebidas,  discutidas  e  repensadas  nos  grupos de  apoio,

formando uma sensação de coletividade e, por fim, o compartilhamento de trajetórias desencadeia a

autorreflexão e a reflexão coletiva. 

Se pensamos os discursos reproduzidos no contexto de tais grupos, as narrativas elaboradas

apresentam a experiência do sujeito soropositivo que caracteriza-se pelos momentos da ruptura de

uma  ordem  anterior,  acirramento  da  crise  e  reintegração  social.  Segundo  a  organização  da

experiência encontrada em tais espaços coletivos, temos os diferentes momentos:

“Vou  morrer”,  o  rompimento  com  a  normalidade  da  vida  iniciado  no  diagnóstico  é

caracterizado dessa forma pelos sujeitos, como, por exemplo, na fala de Jadeite:

Hoje em dia tem uma assistente social que vai conservar com você, na época não, era toma
e pronto. Eu já estava meio prevenido, meio esperando. Fiquei com a cabeça meio coisa. A
minha preocupação era a minha mãe, éramos só nos dois. Eu ficava pensando como ela ia
ficar, fui resolvendo as coisas, conta em banco que tínhamos juntos, fazendo ela aprender a
se virar... Na época do acontecimento [diagnóstico] foi um turbilhão. 

“Não estou aguentando”, a crise e sua intensificação envolvem um conjunto de tensões, as

questões  mais  objetivas  que dizem respeito  à  adesão ao medicamento  e  à  rotina  de controle  e

cuidados são acompanhadas do que é tomado aqui como sintomas sociais, passando, por exemplo,

pelas relações familiares e amorosas e diferentes questões a serem enfrentadas. Ametista,  de 45

anos,  desabafou  em  lágrimas,  numa  “roda  de  terapia”  realizada  na  ONG,  sobre  o  desgaste

emocional ao qual havia chegado, a mulher dizia viver um “pesadelo” por acreditar que pessoas de

seu bairro soubessem de seu diagnóstico, revelado por um profissional de saúde, e viessem a contar

para os filhos. 

“Eu não me exponho não por mim, nem ligo,  mas por meus filhos.  Eles são

adolescentes! Não sei o que pode acontecer”, ela afirma sentir-se perseguida.

“Tomo o remédio direitinho”, as respostas ao HIV/aids são diversas, entendidas aqui desde
o processo terapêutico de fato, o uso do remédio, como outras terapias. 

Eu conheci o Pela Vidda pelo hospital, mas ia às vezes e voltava. Foi muito bom pra mim
saber sobre o HIV e poder ajudar as pessoas. Conversar é muito bom, a cabeça é tudo, aqui
você escuta as pessoas e vê acontecer. (Espinela em conversa particular, caderno de campo,
2014)



“Hoje eu superei. Tô pelo menos 90%, levando a vida”, o desfecho é menos a retomada da

normalidade  e  mais  a  descoberta  de  uma  nova  maneira  de  ordenar  a  vida.  O presente  tópico

retomará  uma  estratégia  de  reparação  que  é  a  convivência  em grupos  e  atividades  voltadas  a

soropositivos, sugerindo o desfecho como o próprio processo de reelaboração de significados às

histórias de vida e à experiência de adoecimento.

O momento  após  o  diagnóstico  envolve  ruptura,  crise,  reflexão  e  reposicionamento,  o

início  desta  fase  na vida  do soropositivo  suspende a  vida  rotineira,  as  histórias  acompanhadas

revelavam  que  ela  traz  a  presença  da  mortalidade  de  fato,  no  sentido  em  que  rompe-se  a

regularidade  da  vida  cotidiana,  sendo necessário  reorganizá-la  e  repensar  seus  sentidos,  assim,

reunir-se em grupos onde todos compartilham a condição de soropositividade é uma atitude nessa

direção. A experiência do outro se vincula à da própria pessoa e, ao se relacionarem, próximos uns

dos outros pela condição soropositiva e distantes por inúmeros aspectos, repensam a experiência e a

própria trajetória, que diz respeito a valores, hábitos, preconceitos. As noções de saúde e de doença

são, assim, avaliadas em relação a diversos aspectos, não apenas a sintomas objetivos e corporais. 

O  entendimento  das  condições  “estar  saudável”  ou  “estar  doente”  é  relacional  e

reconstruído a todo instante, marcadas, assim, pelas trajetórias individuais. Em uma das reuniões do

grupo Sol, Ágata, 49, soropositivo há dois anos, mostrou-se confuso sobre a maneira pela qual o

vírus age no organismo e, em resposta, a enfermeira explicou o processo biológico pacientemente,

utilizando uma linguagem infantilizada:

O bichinho, vírus, entra no corpo e precisa de um carrinho, a célula CD4, então ele faz um
monte  de  filhotinhos  que  vão  invadindo  outros  carrinhos.  Depois,  essas  células  são
destruídas e, assim, nosso sistema imunológico fica fraquinho. Elas são os guardinhas que
ficam na porta.

A mesma enfermeira relatou perplexa,  certa vez, a história de um paciente que negava

completamente a gravidade da doença. Baseando-se nos índices de células do sistema imunológico,

ele diz: “Com 8 de CD4 ela era uma morta viva! Mas era como se nada tivesse acontecido”. Os

dados de campo, colhidos na participação nos diálogos dos grupos de apoio, permitem questionar o

real significado da contagem dessas células para o soropositivo e, além disso, o quão fluida é a

concepção de adoecimento, vivida e apreendida num processo no qual os pacientes elaboram um

esquema interpretativo sobre seus corpos sem deixar de assimilar as noções biomédicas, no entanto,

unindo a elas a sua própria lógica e suas percepções afetivas na maneira pela qual traduzem o que

sentem. A incorporação da lógica biomédica parece conferir  uma sensação de segurança,  que é

contrastada com as dúvidas e experiências dos efeitos colaterais das drogas ministradas, além de

outras sensações e emoções mobilizadas.



A adesão, termo desenvolvido pelo programa antiaids, é dita boa quando o paciente adere às

prescrições médicas a respeito da utilização dos medicamentos principalmente e, por exemplo, da

alimentação e comportamento sexual, assim, espera-se atingir a alta da quantidade de células CD4 e

a diminuição de vírus no organismo, estes são os mais importantes índices para avaliação médica da

condição dos pacientes. 

Na experiência soropositiva, saúde não pode significar simplesmente a noção de falta de

doença e a doença, por sua vez, não é avaliada apenas ligada um sintoma objetivamente corporal e

sim por diversas aflições que interferem a normalidade da vida. A pesquisa aponta que para cada

soropositivo haverá determinadas questões a serem enfrentadas, ambas as noções são avaliadas em

relação aos sofrimentos com a família, ocultação da soropositividade, sorodiscordância, preconceito

etc.,  são  temas  diversos  que  envolvem o  universo  sociocultural  e  arriscam  a  normalidade  dos

sujeitos.  Os discursos produzidos pelos grupos reelaboram e reorganizam as experiências, dando

novos sentidos para que as pessoas possam manejar  o adoecimento.  Estes discursos surgem na

forma de narrativas e são respostas às imagens que comumente veiculam-se à aids desde o início da

epidemia,  a  ênfase  da  normalidade  da  experiência  esconde  tensões  que  marcam  a  vivência

soropositiva, mas corresponde à necessidade de reintegração social. 

Historicamente,  o  discurso  em  torno  da  epidemia  de  aids  foi  associada  a  uma  vida

promiscua e às práticas homossexuais,  o preconceito ainda se faz presente e é um desafio para

pessoas  que  vivem  com  a  doença,  a  despeito  da  conscientização  da  população  sobre  as

circunstâncias de infecção e da mudança no perfil das pessoas infectadas em comparação aos anos

1980. A lei1 que define o crime de discriminação contra os portadores do vírus (HIV) e doentes de

Aids, em vigor desde junho de 2014, é um exemplo de que ainda hoje, a despeito do movimento de

banalização  da  doença,  a  carga  moral  que  carrega  é  pesada  e  envolta  por  preconceitos.  Os

soropositivos buscam sigilo, contam revelar seu diagnóstico aos parentes mais próximos apenas,

geralmente aqueles pertencentes ao núcleo familiar, os conjugues e filhos, e buscam o tratamento

longe  das  cidades  de  residência,  numa  estratégia  na  busca  de  não  exposição  da  condição

soropositiva. Alguns interlocutores contam retirar os rótulos dos remédios imediatamente,  afinal

“hoje em dia todo mundo toma remédio pra diabetes e um monte de coisas mesmo. Se alguém

pergunta  digo  que  é  remédio  normal,  pra  diabete  e  tal”.  A  história  do  Grupo  Sol  mesmo

contextualiza o momento inicial da epidemia descrito pelo silêncio: 

Esteve presente nas falas da maioria das pessoas, durante as consultas de enfermagem, o
desejo de ter um local reservado para compartilhamento de suas angustias, experiências,
novidades  e  necessidades.  Muitas  dessas  pessoas  se  conheciam  já  há  alguns  anos  dos
corredores  do hospital,  mas não existia  qualquer comunicação entre elas,  por  receio do
enfrentamento da exposição de sua sorologia e do possível preconceito que poderia vir a
rebote (BARROS e SANTOS, 2014, p.1828). 



Cada  um  desses  espaços  voltados  à  convivência  tem  a  sua  especificidade  devido  às

atividades  que  são  realizadas  bem  como  o  tipo  de  público  ao  qual  visam  atingir,  gerando

identificações entre os integrantes e respondendo à necessidade dos soropositivos de expressão de

suas subjetividades. “O grupo do Rio é muito voltado para LGBT's, aqui já é outro público e eu me

identifico mais”,  essa fala expressa a identificação de um soropositivo com o segundo grupo e

dialoga com o processo de elaboração coletiva da enfermidade, estar no grupo é levar suas questões

pessoais  e,  nesse  compartilhamento,  repensar  e  atribuir  sentido  às  trajetórias.  Normalização  da

experiência  é  entendida  aqui  por  mecanismos  que  os  grupos  desenvolvem  por  meio  dessa

experiência  coletiva  contínua,  permitindo  aos  sujeitos  assimilar  a  complexidade  que  envolve  o

adoecimento  em  diversos  âmbitos,  produzindo  a  subjetividade  do  doente  crônico  controlado.

Portanto, os grupos são espaços de fala e produzem um discurso de segurança, positividade, ordem

e estabilidade que é cultivado pela biomedicina, aquela que afirma cada vez mais a sua legitimidade

no assunto.  No entanto,  as falas  são,  em certa  medida,  modeladas  por  certa  moralidade  e  uma

racionalidade biomédica aplicada às reuniões, principalmente no Grupo Sol onde havia a presença

da  enfermeira,  profissional  de  saúde  que,  a  despeito  de  seu  relacionamento  próximo  com  os

pacientes, integra o outro lado da vivência da Aids. O recorte biomédico precisa se afirmar como

solucionador  das  doenças  através  da  fala  de  seus  profissionais,  difusores  de  seus  dogmas.  Ao

paciente, o discurso normalizador é eficaz enquanto supre a sua demanda por sentir-se novamente

integrado à sociedade, fazendo parte de uma coletividade após ser colocado à margem da mesma. 

Não raro, as pessoas afirmavam a força de sua militância nas reuniões e reproduziam com

convicção o discurso “está tudo bem, não sinto nada, basta tomar os remédios direitinho”, ainda

que, fora dos espaços, nas entrevistas e conversas informais, tecessem falas contraditórias, dessa

vez destacando as dificuldades de lidar com a experiência, o corpo que se manifesta para além dos

discursos.  Aqui,  pode-se relacionar  a aceitação destas  ideias  com uma forma de responder  aos

estigmas que acompanham a aids desde o início da epidemia, com a afirmação de uma realidade

positiva  em  oposição  às  associações  pejorativas  que  identificam  promiscuidade  e  risco  no

soropositivo, estas construídas com a contribuição da própria medicina ao acionar os ditos grupos

de risco. 

Certa vez, em uma reunião, quando o assunto fora a piora do senhor Evaldo, a enfermeira

fez questão de frisar, dirigindo-se a uma visitante, “mas não tem nada a ver com a doença”. Nesse

contexto, interessa observar a presença de alguém “de fora” acionando o modelo ideal de atitudes e

o discurso que é o resultado do processo empreendido pelos grupos, ligado ao ativismo político

analisado por Santos (2007), que se coloca na necessidade de afirmar normalidade e controle, de

positivar a experiência. O autor percebe que as narrativas biográficas compõem também a biografia

de um sujeito coletivo, sendo vias de acesso à subjetividade dos sujeitos e ponto de encontro entre



experiência da doença e o ativismo, assim, ressalta o caráter construtivo da experiência da doença,

pois a ruptura que ela causa ao fluxo da vida cotidiana exige mobilização e interpretações sociais

(Santos,  2007:31).  O  termo  “ativismo”  usado  na  presente  pesquisa  está  intimamente  ligado  à

formulação deste autor, que o concebe como “categoria articuladora do saber viver com o vírus”,

mobilizada nas narrativas (Santos, 2007:38).

A composição do grupo não é fixa,  a presença de alguns membros,  entretanto,  é mais

frequente que outros. Ao surgimento de novos membros, o grupo evoca o modelo preconizado pelos

profissionais de saúde, operado com certa formalidade, como uma ordem de auto-apresentação dos

atores e disposição das cadeiras em círculo. O estar ali, se reunir e se afirmar saudável é o mais

importante como purificação, ainda que no minuto seguinte haja alguma queixa sobre o status de

saúde, é perceptível a distinção entre os momentos, aquele da declaração pública, e o outro, mais

informal. 

Ambar, homem de 30 anos aproximadamente, frequenta diversos eventos voltados ao tema

HIV/aids, mas não se interessa pelos grupos de convivência, explica: “É tudo muito repetitivo e

chato”. De fato, as reuniões do grupo caracterizam-se por certa monotonia de membros e assuntos,

o que chama a atenção para a atração daqueles membros mais regulares em reunir-se todas as vezes

e afirmarem a importância de não faltar, afirmar que “não se sente nada” é menos uma atualização

do status de saúde do que uma declaração pública, que cabe ao momento dos grupos como um

discurso para fora. Santos (2006:33) aborda o surgimento das ONGs como um dispositivo na busca

por direitos das pessoas vivendo com HIV/aids, fazendo emergir uma identidade soropositiva que

vive o ativismo como uma resposta social à doença. 

No campo, surgiram inúmeras reivindicações principalmente a respeito do “passe”10, as

pessoas alegavam que a falta deste direito impossibilitava a locomoção para retirada de remédio, ida

às  consultas,  bem como  às  atividades  recreativas  dos  grupos,  assim,  recorriam às  ONGs  para

resolução desse problema. Neste contexto, é marcante o entendimento do adoecimento articulando

diversas dimensões, como biológica, social e política. Segundo o diretor à frente do Pela Vidda

Niterói, as pessoas reclamam e demandam serviços e entretenimento, ajudando inclusive a compor

as programações culturais oferecidas no local. Tendo visto que no grupo dialogam profissionais de

diversas  áreas  (advogados,  psicólogas,  professores,  assistentes  sociais)  prestando  assistência  à

pessoa soropositiva, é possível localizar também outro importante papel desempenhado por essas

entidades ao fornecerem às pessoas a resolução de conflitos com o Estado. 

A dimensão do direito relaciona-se diretamente com aqueles que são portadores do vírus

HIV, os interlocutores mostraram-se alertas quanto às obrigações do Estado no atendimento de suas

necessidades específicas. Participar desses grupos é uma atitude estratégica na lógica de manejo da

10 Programa do governo que dá aos soropositivos gratuidade nos transportes.



aids,  chamando a atenção para a amplitude  da questão da doença,  ligada a diversos problemas

sociais, e para a produção de saúde, que passa para além da ingestão de pílulas, sendo central a

participação  nas  atividades  dos  grupos.  Alguns  membros  que  não  tinham  o  passe  liberado  e

dependiam exclusivamente deste para participar das reuniões recebiam ajuda financeira dos outros

membros, que alegavam a importância deste ritual na produção de saúde. Nos casos dos que passam

por situação econômica difícil,  por exemplo,  nota-se a intervenção dos outros desde doações de

mantimentos até quantias em dinheiro, tecendo relações de solidariedade. 

No gerenciamento do adoecimento, não cabe uma via de mão única onde o profissional de

saúde dispensa sobre o portador de vírus uma lista lotada de instruções a seguir sem considerar o ser

social, aliás, Cunha (2010) aponta o vínculo afetivo com o médico como fator imprescindível no

tratamento do soropositivo, pois as pessoas o qualificam baseadas na boa relação ou não com o

mesmo. É fundamental que aqueles que falam pela medicina ocidental entendam o contexto dos

soropositivos,  considerando  que  a  prescrição  de  um medicamento  ou  prática  cotidiana  precisa

conversar com a realidade vivida. Para além de ser um representante de um sistema de crenças no

qual o paciente  confia, o profissional de saúde aumenta a sua legitimidade quando chega a dar

espaço  a  questões  menos  objetivas  na  consulta,  ou  seja,  ao  tornar-se  algo  a  mais,  somando  à

autoridade, o afeto. No entanto, não é por simples carisma que os soropositivos farão a adesão à

terapia antirretroviral, a receptividade acontece ao passo que a familiaridade entre eles aumenta e o

distanciamento de dois polos frente ao adoecimento diminui, um localizando o outro num terreno

que  envolve  representações  sobre  saúde,  doença,  corpo  e  relações  sociais.  Citrino,  55  anos,

aposentado, revela:

Hoje, a minha sobrevivência com HIV é minha médica, meu remédio e minha cabeça. Ela
[a  médica]  é  uma  segunda  mãe,  pergunta  sobre  relacionamento,  você  pode  conversar
detalhes  sobre  a  sua  vida  […]  Eu  nunca  havia  tido  nada,  como  é  que  se  diz!?
Assintomático!  Mas  meu CD4 estava  baixo,  aí  a  médica  achou  melhor  eu  começar  o
coquetel.

Assim, estão as distintas dimensões da vivência mais imbricadas do que se pode supor. A

eficácia de cada terapêutica depende de várias outras, ou melhor, de um conjunto de práticas aliadas

para  tornar  possível  que  as  pessoas  atinjam um novo status  de  saúde. Os  discursos  e  práticas

biomédicas  são  mobilizados  nos  grupos  como  maneiras  ideais  de  lidar  com  a  síndrome,

analogamente,  as iniciativas  de atenção à pessoa soropositiva tem se deparado com esta função

normalizadora destes espaços, que se abrem como suporte às questões sociais, e potencializam a

produção de saúde, como diz a enfermeira: “O paciente com HIV é vivo, ele está aí no mundo, traz

as questões de trabalho, relações amorosas, família, etc”.



4 AGÊNCIA DA DOENÇA 

O  menor  vírus  da  Aids  nos  faz  passar  do  sexo  ao

inconsciente, à África, às culturas de células, ao DNA,

a São Francisco.

(Latour – Jamais fomos modernos)

Inicialmente, a presente pesquisa buscou afirmar a elaboração sempre em curso por parte

das pessoas que vivem com aids sobre a experiência do adoecimento. Nesse processo, o ser social

tanto produz quanto decifra significados. Os interlocutores mostraram não separar os sofrimentos

do corpo de outras perturbações, conforme Latour (1994), do mesmo modo que as sociedades não

modernas  que  se  pensam  realizando  a  hibridação  entre  natureza  e  cultura,  de  modo  que  as

categorias utilizadas para expressar sintomas físicos, sociais ou psíquicos são, não raro, as mesmas.

Inegavelmente, não há distinção clara entre a dor física sentida concretamente no corpo, aquela dita

também objetiva, e o pesar moral que atinge os soropositivos de maneira subjetiva.

O mesmo processo de construção pode ser pensado no que toca à ciência, em virtude dela

decorrer  das  suposições,  valores,  desejos,  imagens,  ou  seja,  da  subjetividade  dos  cientistas,

consumidores  e  produtores  intelectuais  de material  discursivo (CAMARGO JR.  1994,  p.18).  A

biomedicina atua investindo sobretudo o conceito de sintoma na tentativa de explicar  os afetos

experimentados pelos pacientes dentro de um quadro clínico, pretendendo que toda a experiência de

adoecimento possa ser qualificada dentro de conceitos a fim de viabilizar as práticas de combate ao

sofrimento, todavia, o alcance desta semiologia não é integral, mas limitado como toda tradução,

este evento que a racionalidade médica toma como um objeto, uma entidade existente independente

dos sujeitos – cabendo ao profissional de saúde identificar e explicar os sinais dentro do que está

determinado  no  quadro  nosológico  –,  não  cabe  em  seus  sistemas.  Sem  esta  percepção  a  sua

compreensão  permanecerá  limitada.  Afinal,  este  modus  operandi biomédico  tende  a  distanciar

questões sociais da vida e manifestações do corpo que fogem ao quadro de sintomas esperados, mas

que estão relacionadas  diretamente à vivência da doença e, por consequência,  à manutenção da

saúde. 

Com isso, observa-se clara tendência na abordagem das ciências humanas no campo da

saúde e da doença em desconstruir a coisificação das enfermidades11 e a abordagem mecanicista do

corpo, daí a escolha do atual título enunciando a dimensão de agência da doença, pois a aids se

mostra como um sujeito atuante na vida das pessoas, às vezes dotada de intencionalidade e com

características humanas, é “a danada”, “trapaceira”, “pega” as pessoas, é “um castigo”. O foco deste

11 Cf. Pereira, 2012; Moulin, 2008; Duarte, 1998;



capítulo  é  este  material  da  vivência  soropositiva  que  escapa  à  normalização,  purificação  e

objetificação,  trata-se  de  delinear  a  crise,  apresentando  contrastes  ante  a  visão  banalizante  das

dificuldades enfrentadas pelos soropositivos, que vem se tornando lugar-comum.

***

Em conversas particulares realizadas nas dependências do hospital, Jaspe, homem gay com

49 anos de idade e soropositivo há 3, que trabalha como varredor de rua e reside sozinho, explica

com seu sotaque nordestino e um quê de bom humor: 

Eu não consigo saber como peguei, transava com todo mundo! Até que um dia tive herpes e
meu olho fechou de tão infeccionado, quando cheguei no hospital falaram que era. Foi 
doloroso, mas eu tive que engolir por tudo que fazia na vida. 

Neste  caso,  mais  uma vez,  surge a ideia  do  erro trágico,  a  culpa vivida em razão das

práticas da homossexualidade e do grande número de parceiros, que acaba por legitimar uma norma

social ao identificar a própria atitude no sentido de transgressão. Esta conformação à dor moral

trazida pelo diagnóstico realiza uma ligação causal entre a prática sexual e o sofrimento, de modo

que a representação social da homossexualidade ligada a imagens do erro, do mal, do pecado e da

promiscuidade  conduz  estes  homens  homossexuais  soropositivos  à  autorresponsabilização  pelo

contágio. Claramente, deve-se aceitar a dor, é digno conformar-se por conta de ser culpado pelo

contágio. 

O  grifo  na  fala  do  homem  destaca  um  sintoma  subjetivo  em  torno  do  momento  de

descoberta da aids, afeto que é nomeado de diversas formas em outras falas,  como “um baque”;

“muito duro”; “pensei em suicídio”; “não dá vontade de levantar da cama”. Aqui, a raiz etimológica

comum (FERREIRA,  1994,  p.105)  entre  as  palavras  dor  e  doença fica  expressa  de  maneira

simbólica, a dor ganha significado não apenas no corpo mas também no social e psíquico, explicada

por uma lógica que dirige-se ao comportamento do homem e não do vírus.

No trabalho de Ferreira (1994), a autora corrobora com o argumento de que a doença toma

forma  a  partir  da  interação  entre  o  saber  médico  ou oficial,  e  os  saberes  desenvolvidos  pelos

próprios  soropositivos,  visto  que  “através  de  determinadas  mensagens emitidas  pelo  corpo,  os

sintomas experienciados pelo indivíduo e os sinais observados no exame clínico do médico levam a

um  significado, a doença” (ibidem, p.102, grifos da autora), assim, a aids é “encaixada” em um

modelo de determinados sinais diagnósticos e  a contagem de células  CD412 legitima-se como a

leitura  correta  sobre o  adoecimento.  Conforme a  aids  age  de  diferentes  maneiras  nos  distintos

indivíduos,  situar  suas trajetórias  foi fundamental  para adentrar  os significados e as percepções

acerca da doença. De certo,  há uma interação entre representações,  cabendo acionar também as

12Contagem de células que determina o estado imunológico do paciente.



coletivas, imagens do senso comum sobre a aids e que já existem no pensamento das pessoas antes

do  diagnóstico  que  fomenta  aquela  desenvolvida  individualmente,  o  argumento  é  de  que  na

apresentação feita dos personagens há interação entre tais dimensões. As narrativas ora ilustraram a

aparente  normalização ora expuseram as tensões e os conflitos,  formando o plano de fundo da

experiência  de  adoecimento e  na  tradução  dos  afetos,  nomeia-se  os  sintomas  numa  linguagem

comum à medicina e aos pares. 

Ao se descobrir com HIV, a pessoa encara uma nova maneira de estar no mundo, Rossi e

Pereira (2014) destacam que 

Enquanto o médico, dentro de sua especialidade, tem o foco na patologia, o HIV e suas 
consequências, a pessoa em tratamento, além da medicação, tem muitas outras coisas com o
que se ocupar, o que acaba interferindo nos resultados do tratamento (p.488).

Os autores  ressaltam a importância  de uma abordagem da vivência  com HIV que não

secciona  a  experiência  das  pessoas,  buscando  um  caminho  que  torne  possível  considerar  a

totalidade,  pois há uma série  de fatores que influem na adesão ao tratamento,  e,  além disso,  a

própria  noção de  cuidado é  coletivamente  construída.  É  importante  destacar,  nesse  contexto,  a

diferenciação  utilizada  pela  antropologia  médica  entre  os  termos  “doença”  e  “enfermidade”

(Kleinman  apud  Helman,  2009),  as  duas  noções  invocando,  respectivamente,  a  racionalidade

biomédica e a experiência subjetiva dos próprios pacientes. Trata-se de uma relação distanciada dos

pacientes com o saber biomédico, o que o profissional da saúde diz é aceito em reconhecimento a

esse saber legitimado da ciência moderna. 

Onix, 54 anos, solteiro, homossexual, desabafa em conversa particular: 

A Aids é triste, quem tem sabe que não é nada normal de se conviver. A discriminação é
viva, ninguém quer ter. Um segredo: você vai notar que até nas ONGs tem preconceito, eu
passo por cima, não ligo. O aidético é tratado diferente e, se for pobre, é pior ainda. No
mundo, tudo é fachada, aos 54 anos eu não me iludo. Aos poucos você vai sentir a coisa. 

Relato obtido no mesmo dia em que este homem fez um discurso em elogio à ONG, no

contexto  de  uma  confraternização  de  fim  de  ano.  Esses  momentos  distintos  de  afirmação  da

normalidade  e  exaltação  dos  sofrimentos,  revelam  que  o  esforço  em  viver  é  contínuo,  papel

exercido pelo grupo, mas que eventualmente falha e, por conta da maneira pela qual esses espaços

foram concebidos ao longo do tempo, numa campanha pela “positividade”, constrange os pacientes

a se mostrarem bem. 

Os  trabalhos  de  Fleischer  e  Bezerra  (2013)  abordam  a  vivência  de  pessoas  com

“hipertensão  arterial”  e  ressaltam  a  construção  de  saberes  possibilitados  pelo  enfrentamento

duradouro  de uma doença  incurável,  sugerindo a  importância  do  diálogo  entre  estes  diferentes

saberes, o hegemônico ou oficial da biomedicina, e os modelos explicativos daqueles que vivem a

doença. As práticas de controle da “pressão” relacionam números – índices científicos resultantes



da aferição – e acontecimentos cotidianos numa ação de autoconhecimento e desenvolvimento do

saber prático sobre a doença. 

“Essa relação entre o fluido que é medido e o corpo diagnosticado vai sendo construída ao
longo da convivência com a doença em questão, em seus momentos críticos e também em
seus momentos de compostura e mansidão. Assim, tal relação precisa que se mantenha uma
gestão  contínua  da  saúde,  do  corpo  e  também  dos  equipamentos  e  seus  leitores”.
(BEZERRA e FLEISCHER, 2013:189)

Um  fato  que  surge  das  narrativas  soropositivas  e  chama  a  atenção  para  este  caráter

construtivo de atribuição de sentido à aids é quando um soropositivo, vivendo com uma doença que

se sabe incurável,  é capaz de reelaborar seu status de saúde em diferentes momentos e dizer-se

“saudável” ou “adoecido”. Ora, poder-se-ia acusar uma contradição nessas falas, pois não há (ainda)

como livrar-se do vírus ou tornar-se imune à doença, no entanto, trata-se aqui de um processo onde

os estados  de  saúde,  de espírito  e  de  bem-estar  são repensados  a  partir  das  trajetórias,  as  dos

próprios sujeitos e as dos outros com os quais compartilham e trocam suas vivências. Os efeitos nos

corpos,  mobiliza  noções  de  saúde  e  de  doença,  experiências,  credos.  Na  contramão  do

conhecimento  biomédico,  oficial,  legítimo,  está  o  próprio  entendimento  do  paciente  sobre  o

funcionamento  de  si,  ele  reconhece  e  associa  sintomas,  afetos,  sensações  ao  adoecimento  num

processo de autoconhecimento da enfermidade e da normalidade, saberes construídos ao longo da

vivência. 

***

A medicina legitima o seu controle sobre a aids investida do discurso que preconiza a

intervenção  por  meio  do  medicamento,  este  que  modificou  completamente  a  vivência  da  aids

colocando-a no âmbito  das doenças  crônicas13,  ou ainda,  doenças  controláveis.  Não obstante,  à

medida  que  o medicamento  afastou  o desfecho de morte  iminente,  trouxe consigo questões  da

vivência prática das pessoas vivendo com HIV/aids por longo tempo.

Com a introdução dos antirretrovirais, nos anos noventa, a vida das pessoas infectadas pelo

HIV se prolongou, chegando ao início do século XXI com a expectativa de vida (ou “sobrevida”),

após o diagnóstico, em cerca de seis anos. Começava aí a preocupação dos serviços de saúde com a

“adesão ao medicamento” que se por um lado prolongava a expectativa de vida, por outro criava

uma série de inconvenientes, desde a necessidade de uma rigorosa fiscalização das quantidades e

dos horários da administração dos medicamentos até os efeitos colaterais  indesejados (ROSSI e

PEREIRA, 2014, 487).

13O tratamento antirretroviral é distribuído gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) desde 1996 pela lei de n°

9.313, de 13 de novembro. Em 2013 houve uma mudança no protocolo específico do Ministério da Saúde que passou a

recomendar o início imediato da terapia em soropositivos, independente da contagem de células CD4.



Posto que os  interlocutores  da presente pesquisa assumem este  discurso e  valorizam a

medicação por possibilitar que vivam mais do que era possível no início da epidemia, ela repercute,

contudo, como um dos aspectos mais difíceis de lidar por conta dos efeitos colaterais que causa e do

programa diário de controle que demanda. Não há dúvidas sobre o grande avanço que representou

esta inovação médica na vida das pessoas acometidas pela aids, no entanto, o uso dos coquetéis a

longo prazo vem levantando novas questões e transformando a história social da doença.

Berilo queixa-se das “coisinhas aqui e ali” que o remédio causa no corpo, “seria pior se

não tomasse, mas não se pode dizer que é 100%”, ou do incômodo da perda muscular14, “fica aquela

coisa meio desuniforme, é preciso aguentar isso ou morrer”. Jasper afirmava sentir “um negócio no

braço” que o profissional de saúde lhe dizia ser normal, apenas uma consequência do trabalho. Ele

também afirmava, com certeza, que “um daqueles remédios dá mais vontade de sexo”, ainda que

este efeito colateral também fosse negado. 

Em lugar  de  discutir  qual  dos  saberes  possui a  verdade,  é  importante  atentar  para  a

existência de acordos e conflitos entre eles, por um lado, as pessoas legitimam a cientificidade da

medicina que faz parte da lógica de pensamento da sociedade ocidental, por outro, reivindicam o

lugar  de seus  próprios  saberes,  os  que  são desenvolvidos  pela  experiência.  Desta  forma,  como

propõe  Minayo  (2012:203),  a  medicina  não  deve  negar  o  social  e  a  antropologia,  o  corpo,  a

aproximação da experiência soropositiva só é possível num movimento integral, considerando as

relações sociais, pois as práticas na busca do manejo do adoecimento respondem à compreensão das

noções de doença e de pessoa. Berilo conta:

Eu não fico naquela neurose, se tiver que ir na Lapa e chegar 5 da manhã, vou chegar, uma
vez ou outra,  sem exagero,  é  lógico.  Quando vou fazer  exame de sangue eu não tomo
[remédio],  não  gosto  de  tomar  de  estômago  vazio,  sempre  fiz  isso.  Eu  tomo  cinco
comprimidos, todos na mesma hora, no café. Eu já tive que tomar remédio de doze em doze
horas, mas quando, por exemplo, não dava pra tomar, eu não tomava. Se você pular uma
[dose],  não  é  isso  que  vai  te  matar.  É  claro  que  o  médico  vai  falar  para  você  tomar
direitinho.

Este relato revela a dinâmica de adaptação entre o tratamento pregado pelo médico e a

rotina e subjetividade do paciente, que negocia e impõe limites em ceder em suas práticas, ilustra

ainda o que se percebe ao longo da pesquisa, ouvindo as narrativas sobre as trajetórias, que a busca

pela saúde depende tanto da ingestão das pílulas, mantendo os índices do sistema imunológico sob

controle, quanto de manter estáveis o corpo e as relações sociais. A medicina impinge o rigor na

tomada do remédio,  afirmando que a boa resposta do organismo depende desta regularidade, os

soropositivos, por sua vez, afirmam “se você pular uma, não é isso que vai te matar, é claro que o

médico vai falar para você tomar direitinho”, dando outro peso ao esquecimento. Essas afirmações

são confidenciadas, diferindo das afirmações politicamente corretas que fazem publicamente nas

reuniões, uma pista ao entendimento da “má adesão” ao tratamento é a percepção da resistência em

14 Dita lipodistrofia na linguagem médica



abrir  mão  completamente  da  normalidade  da  vida,  principalmente  nas  atividades  rotineiras,  é

necessário que a rotina de pílulas dialogue com o cotidiano do paciente. 

A resignação ao fim da vida é outra das superfícies da tensão que se aplica à experiência

soropositiva, por outro lado, há a energia que impele à afirmação da vida, efeito transformador

muito ligado aos discursos dos grupos. Para completar este conflito, as pessoas defrontam-se com

diversas questões de ordem social, que envolvem adultério, sexualidades dissidentes, família, sigilo.

Visto o que as falas descrevem, tudo é relevante nesta codificação elaborada através da cultura,

tornando  problemático  apreender  a  experiência  de  adoecimento  decompondo-a  entre  os  polos

natureza e cultura, paradigmáticos da antropologia, porque a aids localiza-se no entrecruzamento

destas dimensões.  Assim,  a pesquisa sugere que as noções de saúde e doença englobam vários

âmbitos da vida, a aids ocasiona o balanço de todas elas.



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta da pesquisa consistiu em visibilizar o papel dos grupos de convivência como

um  importante  canal  de  suporte  emocional  e  reintegração  social,  amparando  e  afirmando  as

necessidades  específicas  e  direitos  civis  dos  soropositivos,  agindo  na  construção  de  uma  ideia

positivadora da experiência de adoecimento, propiciando a construção de novos formatos para as

trajetórias e possibilitando às pessoas maneiras de viver com o vírus e com a doença. As respostas

apontadas  nos  grupos  de  apoio  também estão  muito  ligadas  ao  ativismo político,  prestam-se a

reafirmar na vivência do soropositivo o seu caráter transformador do ser humano. 

As pessoas que integram os grupos, em maioria, viviam com HIV/aids há anos e há muito

faziam uso da medicação, no entanto, continuavam se  reunindo nesses espaços denominados de

autoajuda, convivência, apoio, a despeito da afirmação de falta de dificuldades, afirmando que “não

é bom faltar, apenas quando necessário. Não gosto”. A construção de redes de sociabilidade tecidas

pelos soropositivos a partir de seus itinerários terapêuticos e das trocas de experiências e saberes

individuais  foi  a  abordagem  deste  primeiro  tópico,  buscando  a  compreensão  da  vivência  e

assimilação por parte dos sujeitos diagnosticados. 

A respeito desta normalização,  surgem outros aspectos nas respostas dos interlocutores

quanto aos aspectos da doença, em um momento diziam-se bem, no contexto coletivo, em outro

afirmavam toda a sorte de sintomas sociais com os quais tinham que lidar. A pista ao estranhamento

desse discurso é então revelada no seguimento da pesquisa, longe da autoridade biomédica e de

maneira “extraoficial”, nos corredores das instituições, nas idas ao ponto de ônibus, entrevistas e

cochichos, as falas apontavam que a aids traz sofrimentos corporais e sociais, que conflitos e riscos

surgem a todo momento, não cessam com a medicação, nem mesmo com a diminuição da carga

viral e aumento de células TCD4, índices importantes no controle clínico. 

Ainda hoje, pouco mais de três décadas de epidemia e inúmeros saberes científicos logrados,

mesmo com a terapia  antirretroviral  tendo revolucionado o tratamento não foi superada a ideia

imediata de morte ligada ao diagnóstico da infecção por HIV. Em campo, foi possível perceber

determinadas  falas  marcando  o  momento  do  diagnóstico,  como  “tenho  aids”;  “vou  morrer”;

“acabou”; “senti raiva, pensei em morte”; este é apenas o início do processo de construção social

da doença que a presente pesquisa busca caracterizar.  O momento de crise não se restringe ao

diagnóstico,  pois  a  doença  é  apreendida  num processo,  são  descobertas,  saberes,  questões  que

surgem  ao  longo  das  trajetórias,  e  os  grupos  de  convivência  são  um  importante  espaço  de

elaboração da experiência. Percebe-se que a experiência de perda iminente da vida, da presença da

mortalidade, traz à tona problemas anteriores da vida, lidar com essas questões que surgem e chamo

de sintomas sociais é essencial ao controle da enfermidade tanto quanto o remédio.



A pesquisa demonstrou que a adesão ao tratamento inicia um ritual de cuidados a serem

observados  constantemente  pelo  paciente,  como  o  uso  correto  do  remédio,  a  observância  da

alimentação  e  a  rotina  de  exames,  além  disso,  as  narrativas  dos  sujeitos  dão  conta  do

desdobramento desse drama para além dessas questões mais objetivas, passando pelo momento em

que têm de lidar  com diferentes “sintomas sociais” e buscar uma nova ordem, trata-se de uma

ruptura em suas histórias de vida, que vão adquirindo novos significados relacionados à experiência

de adoecimento. A enorme cadeia de complexos processos biológicos aciona concepções científicas

dificilmente apreendidas por pacientes, como também sempre foram para a pesquisadora, encarar

esta doença pela lógica da biomedicina é referir-se ao corpo biológico, no entanto, muitos outros

sofrimentos vêm à tona para problematizar a inerência entre o corpo e a pessoa. 
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