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A Palha das Palavras
e o Grão das Coisas
THE STRAW OF WORDS AND
THE GRAIN OF THINGS
Resumo Partindo da noção de discurso apresentada por Michel Foucault, procurou-se demonstrar a construção da aids pelo discurso médico que, de fatores multicausais, passou a designar o vírus HIV como agente etiológico. Buscou-se avaliar
a extensão dessa mudança nas categorias nosográficas que definiram os conceitos
de grupo de risco, comportamento de risco e vulnerabilidade. O artigo sustenta que
a noção de grupo de risco foi responsável pela representação subjetiva e social da
aids e serviu para transformá-la em epidemia. Argumenta a potência de tal representação como impedimento para a eficácia nas campanhas de prevenção, dadas
as particularidades de nossa cultura. Conclui apontando que a designação atual da
aids como infecção crônica controlável pode servir como estratégia de prevenção
e pesquisas transdisciplinares.
Palavras-chave FATORES MULTICAUSAIS – GRUPO DE RISCO – REPRESENTAÇÃO
SOCIAL – TRANSDISCIPLINARIDADE.
Abstract Based on the notion of discourse presented by Michel Foucault, this paper
attempts to demonstrate the construction of aids through the medical discourse that
began to designate the HIV virus as an ethiological agent, instead of coming from multicausal factors. It sought to evaluate the extension of such change in the nosographic
categories that defined the concepts of risk group, risk behavior and vulnerability. The
article sustains that the notion of risk group was responsible for the subjective and social representation of aids and for its changing into an epidemic. It pleads that the power of such representation was an impediment for the prevention campaigns’ effectiveness, due to the particularities of the Brazilian culture. It concludes by pointing
out that the present designation of aids as a controllable chronic infection can serve
as a prevention strategy and also to the transdisciplinary researches.
Keywords MULTICAUSAL FACTORS – RISK GROUP – SOCIAL REPRESENTATION –
TRANSDISCIPLINARITY.
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Há em tudo o nome e a coisa. O nome é a palavra que marca e significa a
coisa: não faz parte dela, a ela não se incorpora; é um acessório que se
acresce, por fora.
MICHEL DE MONTAIGNE

I

A

ids é a sigla, em inglês, que corresponde a síndrome da imunodeficiência adquirida, em português. O termo foi se incorporando numa realidade nosográfica e passou a designar
doença, epidemia, morte, culpa, castigo, servindo como esteira para a edificação de preconceitos, que identificam para
discriminar, estigmatizar, segregar, perseguir, excluir.
Como sigla, aids passou por um processo de condensação, tornando-se, talvez, um conceito, em todo caso
igualmente produtor de discursos. Michel Foucault, em
sua aula inaugural no Collège de France, apresentou a hipótese de que
“em toda sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar
seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade”.1 Máquina que põe em movimento discursos e estratégias de intervenção políticas, econômicas, sociológicas, psicológicas, religiosas, estéticas, médicas etc., produzindo conexões inusitadas nunca antes tão visíveis.
Não estamos, portanto, no campo do apolítico e da neutralidade
asséptica. Basta lembrarmos as peripécias mais estapafúrdias que já se disse e se fez em nome de tal neutralidade que, por ter surgido desafiando
nosso saber disciplinar, foi na qualidade de “estranheza”, de algo da ordem do “sinistro” – como diria Freud, o Outro da razão –, que sobreveio.
E surgiu colocando à mostra nossa miséria ética – o “narcisismo das pequenas diferenças” sempre em voga –, bem como nosso apego desmedido e mesquinho a crenças que nos servem de escudo para encararmos a
vida no que ela tem de imprevisível, incontrolável e contagiante!2
Procuraremos mostrar que as referências históricas da emergência
da aids como epidemia foram determinantes para o estado atual da questão na nossa cultura. Partindo da distinção estabelecida por Foucault entre palavra e coisa, argumentaremos que a construção de uma etiologia de
FOUCAULT, 1996, pp. 8-9.
Sem querer esgotá-las, arrolemos algumas dessas peripécias: 1. as primeiras hipóteses, no início da década de 80,
de que a aids teria surgido na África, proveniente do intercurso sexual de um negro com um macaco! Coisa de
degenerado, preto, pobre, sujo e anormal... Enfim, um verdadeiro hardcore terceiro-mundista; 2. como ocorreu
com a cólera, a varíola e as demais epidemias dos séculos passados, associou-se a doença a “castigo” de Deus e a
“vingança” da natureza, conseqüência da decadência moral (“peste gay”) e licenciosidade geral que discriminava
populações transgressoras (drogadictos, viciados, homossexuais) e que, além de tudo, ainda tornava “vítimas”
pessoas inocentemente fracas (os hemofílicos); 3. com isso, além de espalhar-se um moralismo etnocêntriconaturalista-normalizador e obrigar a hipocrisia oficial a reconhecer na mídia o problema da drogadicção e do descuido do serviço público de saúde, o individualismo exacerbou-se, já que alguns passaram a armazenar o próprio
sangue, e os doadores escafederam-se com medo do teste e das desnecessárias conseqüências que dele advinham:
não bastasse a infecção, ainda se perdia o emprego, os amigos etc.; 4. e, o pior de tudo isso, é que enquanto se desperdiçavam vidas, tempo e dinheiro, a obtusidade do raciocínio predominante deixou de questionar a cultura, o
preconceito, e expôs uma parte da população que ela considerava imune: mulheres e crianças.
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base causalista fechou acordos científicos, definindo um discurso hegemônico que vigora até
hoje.

II
Como nome, aids designa um conjunto de
elementos que se estruturam em níveis distintos.
Na literatura médica, nomeia uma constelação
patológica na órbita de ação de um vírus identificado pela sigla HIV. A estrutura do discurso médico sustenta-se na lógica da causalidade, sendo
justamente esse aspecto o que lhe confere o grau
de cientificidade. Através do mapeamento dos
sintomas relacionados à deficiência do sistema
imunológico, buscou-se identificar o agente
etiológico que serviria como modelo explicativo
de todo quadro clínico e das possíveis intervenções
no campo do discurso higienista.3
Mas uma história bem sistematizada da
construção do discurso etiológico sobre a aids
pode ser conhecida através da pesquisa realizada,
em 1994, por Kenneth Camargo Jr.4 Trata-se de
um importante registro histórico que tem como
objetivo descrever o processo de construção,
pelo saber médico, de categorias diagnósticas.
Para o autor, aids é uma construção do discurso
médico e desvelar os acordos conceituais e metodológicos dessa construção é uma tarefa necessária para a compreensão das representações sociais
em torno da síndrome.
Da obra citada, recortamos dois argumentos que consideramos de grande relevância: o primeiro diz respeito à matriz histórica da doença; o
3 É sempre bom lembrar que, muito embora o discurso hegemônico
atual seja da causalidade do vírus HIV como agente etiológico da aids,
há vozes dissonantes: Peter Duesberg, biólogo molecular da Universidade da Califórnia, em Berkeley, EUA, sustenta desde 1987 que a relação HIV/aids está totalmente equivocada. Duesberg tornou-se uma
espécie de porta-voz do Grupo para a Reavaliação Científica da Hipótese HIV/Aids. Denominados pela mídia como “os rebeldes da aids”, o
grupo conta atualmente com mais de 600 pesquisadores da área de biologia molecular. Especialistas em virologia, esses pesquisadores afirmam que não há evidências suficientes para atribuir a síndrome ao
vírus HIV. Essas vozes ganharam força na 14.ª Conferência Internacional sobre Aids, realizada em Durban, na África do Sul (jul./00). Na
época, o presidente sul africano Thabo Mbeki afirmou que seu país
não iria fornecer o coquetel anti-HIV porque concordava com a hipótese de não causalidade entre HIV/aids. A reação da comunidade científica internacional foi imediata: uma declaração assinada por mais de 5
mil cientistas de 80 países reafirmando a tese de que o HIV causa a aids.
4 Col. História Social da Aids.
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segundo, ao fator etiológico. O nome aids foi um
dos termos adotado numa longa linha, que vai da
pneumonia por pneumocystis carinii, em homossexuais previamente saudáveis, até a infecção pelo
HIV. Essa linha pode ser demarcada no ano de
1981, quando um órgão governamental americano anunciou uma nova doença – sem nome ainda
– que atacava homens que tinham em comum a
prática de relações sexuais com outros homens
ou o uso contínuo de drogas injetáveis. A nova
doença debilitava o sistema imunológico de tal
forma que levava o paciente a óbito em curto período de tempo. Os sintomas de imunodepressão
foram identificados pelo modelo triangular:
agente-hospedeiro-meio ambiente. Inicialmente
o discurso médico apontava para fatores multicausais, posteriormente substituídos pela identificação de um único fator etiológico: o vírus HIV.
Agosto de 1982 pode ser considerado um
marco histórico, pois a revista americana Science
publica a seguinte manchete: “Nova doença deixa
perplexa a comunidade médica”. Com tal notícia,
a aids ganhou acesso aos meios de comunicação.
Até então, era um assunto veiculado apenas pelas
revistas especializadas. Começa a construção de
tabelas para diagnosticar as fases de evolução da
doença, empregadas desde o aparecimento do
sarcoma de Kaposi e da pneumocistose, até as
chamadas infecções oportunistas. Essa tabela inicial definia o quadro nosográfico da aids. Serviu,
por um lado, como instrumento do trabalho clínico e, por outro, com ele buscava-se demarcar a
hipótese, que virá predominar, da etiologia viral.
No final de 1983, o Centro de Controle e
Diagnóstico, órgão governamental americano,
informa que a etiologia da aids permanecia desconhecida, mas que as evidências epidemiológicas sugeriam uma causa infecciosa. Se a imunodeficiência é adquirida, seu agente causador só
poderia ser “contraído”. Sabia-se, até então, que
os sintomas dessa síndrome estavam relacionados aos aspectos comportamentais. E isso levou à
caracterização da aids como doença dos quatro
Hs: homossexuais, hemofílicos, haitianos e heroinômanos. Camargo Jr. chama a atenção para o
fato de que alguns ainda acrescentavam um quin-
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to H: hookers (prostitutas). Contudo, mesmo assim, a hipótese da etiologia infecciosa viral adquiriu predominância sobre a dos fatores multicausais
e tem início a caçada ao vírus causador da aids.
Em maio do ano seguinte, a revista Science
publica cinco artigos que convergiam para sustentar a hipótese do agente viral. Com argumentos derivados da microbiologia celular e com
técnicas laboratoriais avançadas, identifica-se um
tipo de vírus pertencente à classe dos retrovírus:
HTLV-III (Human T-Leukemia Virus). A classe
dos “retrovírus tem esse nome porque seu código
genético estaria contido numa molécula de RNA,
que geraria cópias de DNA após infectar um hospedeiro, num processo inverso ao que ocorreria
com todos os outros seres vivos, em que o RNA
seria gerado a partir do DNA; daí o prefixo retro”.5
Em resumo, no Cecil Textbook of Medicine
– considerado uma espécie de bíblia dos médicos
– de 1985 aparece, pela primeira vez, a definição
de aids como uma doença causada por um agente
viral (HTLV-III) que segue um curso inexorável e
fatal. De lá para cá, o processo de construção discursiva sobre ela seguiu “duas direções que se influenciam mutuamente: a caracterização clínicoepidemiológica e os estudos biológicos sobre o
vírus”.6

III
Pelo exposto, podemos reconhecer que o
discurso médico possui matrizes históricas e percorre um campo epistemológico no qual os chamados múltiplos fatores causais foram sendo substituídos por uma única causa: a infecção pelo vírus HIV. Assim, se não podemos negar a relação
de causalidade única que sustentou a história social da aids, também não podemos deixar de
constatar que a designação do quadro sintomatológico como síndrome foi rechaçada: dos fatores
multicausais que permitiam uma abordagem mais
ampla, passou-se para uma relação unívoca HIV/
aids, o que, a nosso ver, impediu que o trabalho
5
6

CAMARGO JR., 1994, p. 174.
Ibid., p. 82.
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transdisciplinar pudesse ocorrer desde o início e
com maior eficácia.
Resgatar o significante síndrome que está
contido no nome aids pode ser uma estratégia de
combate aos discursos universalizantes e totalitários que insistem em designar uma substância
pelo nome e denegam a máxima do filósofo renascentista, em epígrafe, insistentemente a nos
lembrar que o nome é um agregado que marca e
significa a coisa: é, portanto, uma construção do
discurso. Se abordarmos a aids como síndrome,
poderemos apreender as múltiplas relações que
atravessam os sujeitos, de tal modo que a questão
da infecção viral e a da destruição do sistema imunológico possam ser recolocadas juntamente e a
partir dos fatores psíquicos, das condições sociais
e do regime de valores morais, nos quais estamos
todos inseridos.
Nos dias atuais há uma tendência a designar a aids como infecção crônica controlável.
Isso certamente implica uma nova abordagem,
ainda não avaliada em toda sua extensão no âmbito da representação subjetiva. Mas tem-se buscado fazer frente aos discursos estigmatizantes,
inserindo o paciente de aids nas séries de outros
pacientes crônicos. Essa estratégia pode ser eficaz
para proporcionar novas formas de subjetivação
da síndrome.
Entretanto, devemos estar atentos ao momento em que ela surge, para que sua potência de
enfrentamento não seja neutralizada: nós vivemos um período cultural ímpar, no qual também
a experiência do corpo está transformada. Se até
pouco tempo atrás o corpo era vivenciado como
marca da finitude e lugar do desejo, trazendo em
si a experiência da necessidade – e nada disso dependia de nossa ação, pelo contrário, isso é que
determinava tal ação –, hoje o corpo começa a habitar o campo de nossa liberdade.
As tecnologias biomédicas alteraram nossa
experiência subjetiva: pensemos nos transplantes,
nas próteses, nas cirurgias plásticas, na engenharia genética! Para ficarmos apenas com um exemplo, lembremos que anteriormente, um sujeito
com inclinações homoeróticas se perguntava sobre a verdade de seu desejo e, de quebra, questio-
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nava o modelo binário naturalizado de identidade
(homem/mulher) e gênero (masculino/feminino) – ou seja, o desejo encarnado no corpo produzia pensamento; atualmente, o “transexual” adapta seu corpo – recorrendo à biotecnologia – à
identidade que o pensamento predominante produziu.7
De outro lado, essa nova abordagem está
servindo para explicar o aumento de infecção entre jovens que praticam sexo com parceiros do
mesmo sexo e sobretudo entre os adolescentes
em geral. O argumento é o seguinte: o período
catastrófico já passou. A nova geração sexualmente ativa não viveu o tempo em que não havia
medicamentos disponíveis e no qual o quadro clínico do paciente de aids apresentava os sinais visíveis de definhamento progressivo. Aceitar a
premissa de que a aids é uma infecção crônica
controlável implicaria um relaxamento nas práticas de prevenção, pois a crença nos medicamentos anti-retrovirais deixaria o sujeito mais livre
dos fantasmas da morte.
Contudo, na forma de contágio pelo HIV
sempre houve uma condição muito particular: o
contágio existe, mas a pessoa não está necessariamente doente e poderá levar anos até descobrirse infectada, o que poderá fazê-la, aí sim, viver
cada dia com a consciência – já que se está diante
de um saber – de que o risco foi assumido e de
que cada passo tem conseqüências.
Por isso, convém avaliar o alcance daquele
raciocínio simplificado que explicaria equivocadamente o crescimento numérico de infecções
por uma nova hipótese designativa. Não nos parece que o relaxamento dos cuidados com a preservação esteja ligado à nova forma de conceber a
aids – embora seja fato que não vemos mais aquelas imagens angustiantes dos pacientes em estado
de decomposição orgânica –, mas sim à ilusão de
que podemos fazer qualquer coisa com nosso
corpo.
O caso mais extremo dessa prática foi noticiado há algum tempo pela
mídia: uma mulher lutou na justiça americana para tornar-se homem,
pois não gostava de mulheres e, portanto, do seu corpo de mulher –
queria tornar-se homem para continuar a ter relações sexuais e amorosas com homens!

Além disso, também é verdade, num outro
nível, que passamos do capitalismo de produção,
no qual o corpo entrava como força de trabalho,
para um capitalismo de superprodução, para o
qual o corpo conta, no mercado, como capacidade de consumir e ser consumido – haja vista as
imagens de belo e jovem a que tentamos nos
comparar, bem como os fenômenos de “barriga
de aluguel”, “banco de órgãos” etc.
Assim, se o consumo deve ser pensado
como algo que causa prazer, e não que preencha
uma necessidade,8 vende-se, o tempo todo, a possibilidade de se permanecer vivo e belo por mais
tempo (não por acaso as indústrias que mais cresceram nos últimos tempos foram a farmacêutica
e a cosmética). E tudo isso envolto numa certa
aura que faz com que o sujeito se sinta “natural”,
como um corpo que consome o suficiente durante muitos anos, já que, chamado a querer mais vida, o indivíduo é convocado a aderir a uma dívida
infinita porque deve, por exemplo, estar em “formação permanente” e alcançar uma vida com
“qualidade total”, a não ser que se lhe sobrevenha
o infortúnio de uma “morte prematura” (!?) –
designação mais do que conveniente para uma
cultura que leva o corpo a habitar o tal espaço de
liberdade que apontamos acima.

IV
A utilização do coquetel anti-retroviral inaugurou uma nova fase. Seu anúncio público ocorreu
na 11.ª Conferência Mundial de Aids, realizada em
Vancouver (Canadá), em 1996. Na época, a imprensa divulgava diariamente notícias informando o aparecimento de uma forma de controle e
administração da aids: um coquetel de medicamentos era capaz de bloquear a multiplicação do
vírus e inibir seus efeitos de destruição do sistema
imunológico. Abriram-se novas esperanças: a
aids passou a ser designada como uma infecção
crônica controlável. Na ocasião o jornal Folha de
S.Paulo publicou extensa matéria sobre os cha-

7
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O que só recentemente parece ter sido percebido pela Associação
Psiquiátrica Americana, com a postulação da “descoberta” de uma
“nova doença” denominada “credit card addiction”, para a qual, inclusive, já há medicamento disponível no mercado (!?).
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mados “ressuscitados”: pacientes em estado terminal que reanimaram-se e retomaram o cotidiano de suas vidas. O objetivo era caracterizar a
nova realidade da aids e das pessoas que convivem com a infecção pelo HIV.
Se, na mesma Conferência, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) previa que no ano 2000
44 milhões de pessoas no planeta estariam contaminadas pelo vírus HIV, os dados atuais são ainda
mais sombrios. No relatório de julho de 2002 da
UNAIDS (Joint United Nations Programme on
HIV/Aids), programa da ONU, divulgado na 14.ª
Conferência Internacional de Aids em Barcelona,
encontram-se as seguintes informações: as doenças relacionadas à aids mataram um número recorde de 3 milhões de pessoas em 2001 – 2,2 milhões das quais somente na África –, estando outras 5 milhões infectadas pelo vírus HIV. Desde
sua identificação em 1981, a aids fez mais de 20
milhões de vítimas fatais e já deixou 14 milhões
de órfãos. Atualmente, dos 40 milhões de infectados, 3 milhões são crianças. Com um diagnóstico numérico tão grave, é ainda mais preocupante ouvir dos representantes da ONU que a epidemia de aids está apenas começando!9
Como podemos observar pelos dados recentes, a epidemia se alastra de maneira assombrosa e as campanhas de prevenção não estão
atingindo seus objetivos. Há certamente diferentes modos de avaliar a ineficácia de tais campanhas se levarmos em conta que, atualmente, a
forma maior de transmissão tem sido as relações
heterossexuais sem uso do preservativo. Um aspecto, porém, permanece inalterado e nos parece
um obstáculo, que tem demonstrado ser intransponível para que as mensagens de preservação
possam chegar ao público-alvo: a noção de grupo
de risco ou comportamento de risco.
Para Peter Piot, diretor executivo da UNAIDS, a aids é uma epidemia
sem precedentes na história da humanidade e ameaça eliminar uma
geração na África e desestabilizar todo o continente: “De um problema
estritamente médico, a aids transformou-se em um tema relacionado ao
desenvolvimento econômico e social e até mesmo à segurança. O
mundo não pode permitir que um continente inteiro seja desestabilizado pela aids. Haverá implicações para todo os demais continentes”,
disse ele em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo (12/jul./2002, Geral/
Saúde, p. A-9).
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No Brasil, há duas linhas centrais que demarcam o cenário atual das políticas públicas para
enfrentar a epidemia da aids: as campanhas de
prevenção à infecção pelo vírus HIV, por um lado,
e, por outro, a estratégia adotada pelo governo
para combater a aids através de distribuição gratuita de medicamentos aos pacientes soropositivos.
Quanto à primeira, os dados revelam que
não está havendo eficácia nos propósitos. Se é
verdade que as campanhas públicas para prevenção são muito tímidas, restringindo-se, por
exemplo, apenas aos períodos de carnaval e Dia
Mundial de Luta contra Aids, elas também não
conseguem enlaçar definitivamente os sujeitos
nas mensagens que veiculam, de modo a tê-lo
usando preservativo em todas as relações sexuais.
Certamente não é por falta de informação que alguém, nos dias de hoje, mantém relações sexuais
sem preservativo. Há uma série de elementos
simbólicos que precisariam ser considerados.
Não se trata, então, apenas de fazer a informação
chegar até à população. É preciso também interrogar-se sobre as singularidades na recepção da
mensagem. Cada sujeito, cada grupo social escuta
de um modo e interpreta segundo suas condições
existenciais.
Para compreender esse aspecto é preciso
resgatar alguns elementos históricos que não podem ser relegados ao passado. Como vimos, a
emergência da aids no início dos anos 80 foi relacionada aos fatores comportamentais dos quais
forjou-se a expressão grupo de risco, de modo a
designar que a doença estava restrita a um grupo
determinado de pessoas com comportamento
moralmente condenáveis: homossexuais e usuários de drogas injetáveis. Essa designação ganhou
terreno na mídia e foi determinante e incrivelmente pregnante na construção subjetiva da aids.
A conseqüência tem sido arrasadora: todos
aqueles que não se reconhecem como pertencentes a determinado grupo sentem-se imunizados
por antecipação. O raciocínio seria o seguinte:
“como não sou homossexual nem usuário de
drogas injetáveis, logo, a aids não me atinge, estou imune”. Outro aspecto nefasto que o termo
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grupo de risco produziu foi o preconceito, que,
como uma erva daninha, esparrama-se por todo
campo social, contagiando as relações e criando a
discriminação e agressividade perversas.
No entanto, no início dos anos 90 as estatísticas começam a apontar que o vírus da imunodeficiência humana (HIV) não obedece barreiras morais e o número de mulheres contaminadas
por seus parceiros passou a questionar a expressão grupo de risco, que tornou a aids uma doença
dos outros, não comprometendo o sujeito com a
necessária prática da prevenção.10 A saída foi tentar substituir grupo de risco por comportamento
de risco. A ênfase nessa nova expressão passou a
ser dada nas campanhas de prevenção que alertavam a população em geral, recomendando o uso
de preservativo em todas as relações sexuais. O
risco agora foi deslocado para o uso ou não do
preservativo.
O estrago, porém, já estava feito: a representação social e, portanto, subjetiva construída pela
expressão grupo de risco tinha deixado suas marcas
na maneira de conceber a aids como uma doença
do outro. A noção de comportamento de risco
não conseguiu superar o preconceito produzido
no imaginário social e, o que é pior, criou uma suposta proteção para aqueles que não se identificam
como homossexual ou usuário de drogas.
Isso não nos parece sem razão, pois, para
além daquele diagnóstico estatístico de proporções catastróficas, note-se ainda que temos
aqui uma outra questão de base a ser mencionada,
para que possamos situar apropriadamente o problema. Os parâmetros historicamente delimitadores de nossa ação humana, e que assim lhe dão
sentido, mudaram: da administração da natureza
e do pecado na Idade Média, da disciplina e da
10 Uma pesquisa realizada pelo psicanalista Jurandir Freire Costa (cf.
1992) revelou que apenas o grupo de homens homoeroticamente inclinados, que vive suas relações amorosas clandestinamente (porque a
maioria é casada), expõe-se ao risco do contágio: aqueles que, como se
costuma dizer, são “assumidos” e ainda os que militam nos movimentos das minorias identitárias têm uma atitude bem mais consciente e
cuidadosa. Já a pesquisa de COSTA com adolescentes e adultos jovens
heteroeroticamente inclinados (cf. 1995) concluiu que estes persistem
desaprovando, reprovando e condenando as práticas sexuais minoritárias, em nome de uma vaga “normalidade natural”, baseada no que é
socialmente tido como desejável.
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norma na Revolução Industrial, passou-se para a
administração do risco na sociedade globalizada.
A estatística inicia o estudo do desvio à
norma. Percebeu-se haver regularidade no desvio
de comportamento: ali onde imperava a vontade
desregrada, aparecia o regular. Começou-se, assim, a pesquisar a freqüência dos divórcios, por
exemplo, e a se produzir para os “regularmente
desviados”: moda gay, punk etc. A mídia presta-se,
então, a divulgar pesquisas sobre como, por exemplo, “solidão e doenças cardíacas” estão vinculadas:
isto é, passa a importar um hábito e sua conseqüência futura, o jogo entre prazer e futuro. Assim, se o
futuro, na forma de risco, é o que orienta nossas
escolhas, o incerto, o surpreendente e o imprevisível
pareceriam derivar da própria ação humana, não
mais do caráter intempestivo próprio da vida!
E como o futuro agora depende da ação,
que depende de um ideal a ser alcançado e este,
por sua vez, da própria informação (da mídia,
portanto), a questão passa a ser a gestão do cotidiano, tendo-se em vista os hábitos de vida e os
riscos que se corre – de poder, ou não, se ver restrito em sua capacidade de ter prazer, de consumir, de atingir o ideal. Some-se a esse individualismo o apego ao funcionamento identitário de
nossa cultura e temos, então, a designação “portador”, exercendo aí um papel coadjuvante, na
medida em que tem servido tanto ao discurso
médico quanto ao da mídia para a promoção de
diversos outros agrupamentos contemporâneos
que garantem uma certa abrangência às notícias,
aos produtos, ao consumível.11

V
Os conceitos grupo de risco e comportamento de risco surgiram, no discurso médico, do
cruzamento entre o diagnóstico clínico de infecções oportunistas – aquelas que aparecem em decorrência da falência do sistema imunológico – e
Já se tratava a obesidade, por exemplo, como uma “doença”, por
portar maiores riscos de enfarto – na verdade, um estado durável de
quase doença implicando a necessidade de cuidado infinito. Assim,
teens, diabéticos, obesos, fumantes, sedentários etc., já eram, cada um a
seu modo, grupos portadores de risco que, submetidos ao regime do
“narcisismo das pequenas diferenças”, não se reconhecem solidários de
um mesmo destino.
11
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da categorização de comportamentos sociais segundo os parâmetros culturais delineados acima.
Como ocorreu a passagem de um conceito
ao outro? Estatisticamente, pelo crescente número de mulheres infectadas que começaram a constar dos dados epidemiológicos. Mas há um outro
aspecto que diz respeito à representação social da
aids. Trata-se do anúncio público feito pelo ex-jogador de basquete norte-americano Magic Jonhson no final de 1991. Numa frase, o atleta revelou
o significante do discurso médico sobre aids na
década de 80: “Agora estamos falando sobre a
vida e a morte... para mim, a aids era uma doença
de gays e usuários de drogas, não de uma pessoa
como eu”.12 A revelação pública de ídolo americano mostrou que o vírus HIV havia atingido
aqueles que se reconhecem como heterossexuais.
Ao revelar-se infectado pelo vírus HIV, Magic Johnson dá início a um processo que rompe
os consensos no discurso médico e midiático. De
tal modo que a história social da aids pode ser dividida entre antes e depois do anúncio público
do ídolo americano.13 O que aconteceu depois
desse fato? A primeira saída foi identificar os
indivíduos que tinham comportamento bissexual,
pois o contágio poderia ter ocorrido pela relação
com o grupo de risco. Novamente o que está em
jogo são as categorias normativas do comportamento sexual.14
Qual a representação contida na afirmação
do atleta, para quem a aids seria “uma doença de
gays e de usuários de drogas”, não de uma pessoa
como ele? Não pertencendo ao grupo de risco, ele
sentia-se imune à infecção pelo vírus HIV. QuanPublicada no Brasil pelo jornal Folha de S.Paulo, 24/nov./91.
Na época, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, esteve no programa de entrevistas do Jô Soares e expressou seu contentamento pela
coragem que o atleta americano teve ao revelar sua condição, reconhecendo a grande contribuição que estava sendo dada para se desconstruir a noção de grupo de risco. Betinho afirmou que gostaria de enviar
uma corbelha de flores a Magic, em sinal de gratidão por seu gesto;
segundo ele, a história da aids seria contada de outra maneira a partir de
então. Bem sabemos que, entre nós, Betinho foi um incansável guerreiro na luta contra os estigmas e os preconceitos.
14 Vale registrar que a mídia começou a especular sobre a vida sexual
do atleta: “Seria Magic um homossexual enrustido?”, “Teria uma prática bissexual?” e “Seria ele usuário de drogas injetáveis?”. Só então
outras categorias de identidade sexual – bissexuais e heterossexuais –
foram incluídas nos gráficos estatísticos que serviam como indicadores
do avanço da aids.
12
13
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tos Magic anônimos existem no cotidiano? Qual
a representação que fazem da aids? Responder a
essas perguntas é mapear a representação social
da aids e condição necessária para políticas públicas de prevenção. O trabalho educativo com adolescentes e jovens tem revelado que a questão é
deveras oportuna pois, ainda hoje, vigora com
uma potência assustadora a expressão de grupo
de risco.
Como Freud demonstrou, a sexualidade
está fundada numa identidade imaginária das diferenças. Os conceitos hetero, homo ou bissexualidade são representações lingüísticas de práticas
sexuais definidas segundo modelos padronizados
de normalidade, numa dada cultura, num determinado momento da história. Fundada no conhecimento científico de “natureza” humana, a
sociedade moderna erigiu um código normativo
para o comportamento dos seres humanos, segundo modelos extraídos da observação dos animais – diga-se de passagem, muito pouco aguçada, como bem prova a etologia contemporânea.
As categorias de normal e patológico foram
construídas segundo esses modelos. A biologia
tornou-se progressivamente o paradigma dos códigos normativos que fixaram padrões de comportamento sexual, de disciplina corporal, construindo, assim, as identidades homem e mulher.
Como indicado por Foucault, a importância assumida pelas identidades sexuais relacionase a um campo de disputa política, pois visam à
domesticação dos corpos. Tal posição implica reconhecer que, de um lado, o sexo “faz parte das
disciplinas do corpo: adestramento, intensificação e distribuição das forças, ajustamento e economia das energias. Do outro, o sexo pertence à
regulação das populações, por todos os efeitos
globais que a induz”.15
Com esse argumento, o autor sustenta que
desde o século XVIII a sociedade ocidental assistiu
a uma explosão discursiva sobre as práticas sexuais,
construindo sexualidades modelares (identidades
acima referidas). O sexo passou a ser regulado
por discursos de diferentes matizes: médico-psi15

FOUCAULT, 1984, p. 136.

i m pu lso n º 3 2

0000_Impulso_32.book Page 17 Thursday, September 18, 2003 9:52 AM

quiátrico, higienista, econômico etc. Tornou-se
um problema de saúde pública: converteu-se em
problema político. O Estado adotou práticas de
vigilância sanitária, de controle populacional: entre o Estado e o indivíduo, o sexo passou a ser
objeto de disputa, de análise e o investiram de
injunções. Assim, conclui Foucault:
Insere-se [o sexo], simultaneamente, nos
dois registros; dá lugar a vigilâncias infinitesimais, a controles constantes, a ordenações
espaciais de extrema meticulosidade, a exames médicos ou psicológicos infinitos, a todos um micropoder sobre o corpo; mas,
também, dá margem a medidas maciças, a
estimativas estatísticas, a intervenções que
visam todo o corpo social ou grupos tomados globalmente. O sexo é acesso, ao mesmo tempo, à vida do corpo e à vida da espécie. Servimo-nos dele como matriz das
disciplinas e como princípio das regulações.16

VI
O fenômeno da epidemia de aids tornou-se
o lugar privilegiado de controle e vigilância dos
corpos sexuados. Comentando os artigos publicados em revistas médicas de 1987, Camargo Jr.
demonstrou que a normalização da sexualidade
continuava deixando marcas em vários trabalhos.17 Os acordos silenciosos nos dispositivos
de saber que foram sendo edificados em torno da
aids permaneceram solidários com o discurso biológico que explica os comportamentos sexuais
pelas identidades normativas.18
A representação social da aids como uma
doença que leva à morte aqueles que têm uma
vida desregrada, desordenada na esfera da sexualidade, tem servido para edificar discursos morais
pautados em argumentos científicos. Há uma
síndrome sexual representada pela aids. Na desordem afetiva dos corpos criou-se um representante da morte para ordenar as práticas sexuais –
o que, rigorosamente, nem chega a ser uma no16
17

Ibid., pp. 136-137.
CAMARGO JR., 1994.
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vidade, pois há muito a cultura ocidental abomina
o caos, a falta de absoluto controle, o desamparo
radical a que está, inelutavelmente, exposta a humanidade.
Uma nova tentativa de superação dos impasses produzidos pelo conceito grupo de risco
foi lançada para o século XXI: vulnerabilidade.
Com tal palavra, pretende-se despertar a atenção
da população em geral, e dos jovens em particular, para o fato de que todos – independentemente de sua pertença identitária, sua condição social
e suas práticas sexuais – estão vulneráveis à infecção pelo HIV. A vulnerabilidade é a situação que
requer e convoca para práticas de prevenção e
permite, assim, que todos sejam incluídos nos
problemas que a epidemia de aids trouxe para a
vida amorosa. As questões, porém, permanecem:
um novo nome pode superar a representação
subjetiva que a noção grupo de risco estabeleceu?
Como incluir, efetivamente, o tema da vulnerabilidade nas campanhas de educação pública que visam incentivar o uso de preservativo em todas as
relações sexuais?
Um instigante trabalho de pesquisa foi realizado por Rosana de Lima Soares com o objetivo
de investigar a construção do discurso sobre a
aids pelo jornal Folha de S.Paulo. A questão dos
equívocos que o conceito grupo de risco produziu
no controle efetivo da aids mereceu atenção da
autora ao constatar a emergência do pânico que a
mídia criou em torno do binômio aids/morte.
18 Tomemos uma tendência atual para ilustrar tais acordos silenciosos.
Hoje em dia tenta-se tornar “politicamente correta” e freqüente, em
textos e apresentações em congressos sobre DST/aids, a expressão HSH
– homens que fazem sexo com homens. A intenção parece ser fugir ao
preconceito que vem junto da denominação homossexual. Temos,
porém, a impressão de que se ilude a questão, pois qual é a noção de
sexo implícita numa formulação que discrimina a homossexualidade
masculina da feminina? Seria aquela apregoada pelo ex-presidente
americano, seu charuto e sua estagiária, ou seja, “só há relação sexual se
houver penetração”? Será por isso que a expressão MSM – mulheres
que fazem sexo com mulheres – não aparece? Ou o argumento é, de
novo, apenas estatístico: a freqüência de contaminações via fluidos
femininos é nula, não significativa, improvável ou não registrada? De
todo modo, sabemos que a homossexualidade feminina, historicamente, não foi alvo de tantas injunções quanto a masculina. Eis, então,
um viés “naturalizante” que se insinua no discurso e que colabora para
a manutenção do “estado das coisas” em relação à sexualidade humana.
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Como sinônimo de medo, vergonha e pecado, a
infecção pelo vírus HIV condenou em vida milhares de pessoas a viverem à margem.
Como mencionamos, o número de mulheres e adolescentes infectados pelo vírus introduziu a aids no cotidiano familiar: “No início
dos anos 90, era difícil não conhecer alguém que
não conhecesse alguém com aids. A doença foi
se aproximando, as pessoas começaram a se dar
conta de que poderia ser com elas”.19 É justamente nesse aspecto que a questão se reveste de
importância: a aids ainda hoje é representada
como doença do outro. O sujeito não se inclui
como passível de contrair o vírus HIV e, conseqüentemente, de desenvolver a Síndrome. Essa
não inclusão traz determinantes fundamentais
na forma como tem ocorrido a expansão do vírus.
Soares observou que
é interessante notar que as mídias não divulgaram os conceitos de “comportamento de
risco” e “vulnerabilidade” com a mesma intensidade como divulgaram o conceito
“grupo de risco”, e nem a própria sociedade
os incorporou tão largamente. Ainda hoje,
quando se pensa em prevenção, parece que
a maioria das pessoas se coloca como não
estando inseridas nos chamados “grupos de
risco” – o que as isentaria de qualquer relação com a aids. Parece ser mais cômodo excluir-se da história da aids do que incorporála.20

Para finalizar, a outra estratégia para combater a epidemia de aids adotada pelo governo
brasileiro, qual seja, a distribuição gratuita de
medicamentos, tem demonstrado resultados
mais satisfatórios. A queda de braço que o Ministério da Saúde venceu, no caso das leis de patentes, só foi possível graças ao apoio que recebeu dos organismos internacionais. A política de
distribuição de medicamentos é, reconhecidamente, um grande marco na história da aids. O
governo levou a sério as perspectivas atuais das
19
20

SOARES, R.L., 2001, p. 86.
Ibid., p. 82.
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pesquisas internacionais: aids é uma infecção
crônica controlável. Essa premissa abre inúmeras
possibilidades que ainda não foram apreendidas
pela mídia e nem apareceram nas campanhas de
prevenção.
As crescentes opções de tratamento, através de múltiplas combinações com os medicamentos existentes, permitem resgatar o sentido
etimológico da palavra síndrome. A aids é uma
síndrome, o nome de um estado em que diferentes fatores concorrem para debilitar o sistema de
defesa do organismo e assim lançar o indivíduo
num quadro patológico. O rompimento dos laços que mantêm a saúde e instauram a doença é
ocasionado por múltiplas causas. O vírus HIV é
apenas uma delas. Se é possível, através de medicamentos, controlar sua reprodução e destruição
das células de defesa, isso torna a aids uma infecção crônica controlável.
Romper o binômio aids/MORTE, permitindo-nos superar a mediocridade des-subjetivada
que de início se espalhou, é o desafio que se apresenta para o trabalho educativo de prevenção e a
aposta nas diferentes formas de (con)viver com a
infecção pelo vírus HIV. Tal ruptura também possibilita resgatar a hipótese de fatores multicausais
e assim realizar um trabalho transdisciplinar que
torne possível a convergência e o entrelaçamento
de diferentes discursos na abordagem da epidemia da aids e da cultura da qual ela emerge.
Uma das lições que podemos aprender
com a aids é justamente sua realidade multifacetada e risomática que requer diversas entradas e,
mais, que os olhares se transformem mutuamente, se deixem contaminar! Pois, se associamos
aids/VIDA é porque sabemos que, além de solidariedade, essa conjunção tem criado linguagem,
literatura, arte;21 tem inoculado um engajamento
essencial e múltiplas e raras formas de trocar,
contagiar, mobilizar, soerguer...
Cf., para ficarmos apenas com alguns exemplos, os livros de Herbert Daniel, Anotações à Margem de Viver com Aids, Jean-Claude Bernardet, A Doença – uma experiência, e de Susan Sontag, Assim Vivemos
Agora, assim como os CDs de Rita Lee, Paulinho Moska etc.
21
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