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RESUMO 

 

Os blogues produzidos por pessoas que vivem com adoecimentos e sofrimentos de longa 

duração podem fornecer ricas descrições de práticas, costumes e percepções sociais do processo 

saúde-doença. Dessa forma, esse espaço virtual pode se configurar como um novo cenário de 

promoção da saúde, de compartilhamento de informações e de experiências com a enfermidade. 

Diante disso, o objetivo do estudo foi compreender os saberes e as experiências compartilhadas 

virtualmente em um blogue brasileiro sobre HIV/aids. Trata-se de um estudo 

socioantropológico de natureza qualitativa, realizado através de etnografia virtual. Utilizou-se 

como fonte de dados 42 postagens feitas pelo autor no período de janeiro de 2014 a julho de 

2016, publicadas na sessão “Artigos” do blogue. Os dados incluíram, além dos textos 

produzidos pelo blogueiro, os 4.670 comentários dos visitantes da página. Os mesmos foram 

registrados em planilhas e tabelas e, posteriormente, analisados pela técnica de codificação 

temática. Da análise temática do material empírico emergiram três categorias: (1) “peguei meu 

‘reagente’ e estou dissecando este blog”: o blogue como porta de entrada ao mundo social do 

HIV/aids; (2) “fique tranquilo, com esses resultados você está muito bem”: divulgação 

científica, compartilhamento de informações e o aprimoramento da vida com HIV/aids; e, (3) 

“eu nunca vi tanta heresia em um só post”: sobre os conflitos e as resistências no blogue. As 

narrativas evidenciaram um “ritual de iniciação” ao mundo social do HIV/aids, mediado pela 

virtualidade, para os seguidores recém-diagnosticados, forjados a partir da experiência dos 

veteranos no blogue. Nesse sentido, destaca-se a medicalização social presente nos discursos 

do blogueiro e dos visitantes da página, fortemente direcionada à adesão ao tratamento e ao 

sexo dito “seguro”. Além disso, os comentários às postagens do autor produzem um ambiente 

de divulgação científica, compartilhamento de informações e experiências que auxiliam no 

processo de normalização da vida com o HIV/aids. Nesse sentido, observa-se novos modos de 

subjetividades e redes de “produção/consumo” de informações científicas a partir da 

experiência no blogue, que são fundamentais na construção de uma vida “aprimorada” com a 

enfermidade. No entanto, a medicalização dos discursos pode ser inclusiva para uns, mas 

excludente para outros.  

 

Palavras-chave: Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. HIV. Experiência com a 

Enfermidade. Mídias Sociais. Antropologia da Saúde. 
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ABSTRACT 

 

Blogs produced by people living with disease and long-term suffering can provide rich 

descriptions of practices, customs and social perceptions of the health-disease process. Thus, 

this virtual space can be a new setting of health promotion, sharing of information and 

experiences with the disease. Therefore, this study aimed to analyze the knowledge and 

experiences shared virtually in a Brazilian blog about HIV/AIDS. This is a socio-

anthropological qualitative study, carried out through virtual ethnography. Forty-two posts 

made by the author from January 2014 to July 2016 published in the “Papers” section of the 

blog were used. Data included texts produced by the blogger and the 4,670 comments from 

page visitors. They were recorded in spreadsheets and tables and later analyzed through the 

thematic coding technique. Three categories emerged from the thematic analysis of empirical 

material: (1) “I took my 'reagent' and I am dissecting this blog”: the blog as a gateway to the 

social world of HIV/AIDS; (2) “Be cool, you are doing very well with these results”: scientific 

dissemination, sharing information and improving life with HIV/AIDS; and, (3) “I have never 

seen so much heresy in a single post”: about the conflicts and resistances in the blog. Narratives 

highlighted an “initiation ritual” into the virtually mediated social HIV/AIDS world for newly 

diagnosed followers, built on veterans’ blog experience. Thus, the social medicalization found 

in the statements by the blogger and visitors of the page strongly geared to the adherence to the 

treatment and the so-called “safe” sex stands out. In addition, comments on the author’s posts 

produce an environment of scientific dissemination, sharing of information and experiences 

that assist in the process of normalization of life with HIV/AIDS. Therefore, new modes of 

subjectivity and networks of “production/consumption” of scientific information from the blog 

experience are observed and are fundamental in the construction of an “improved” life with the 

disease. However, the medicalization of discourses may be inclusive for some, but excluding 

for others. 

Keywords: Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV. Experience with Illness. Social 

Media. Anthropology of Health. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Neste estudo abordo os saberes e as experiências de pessoas que vivem com o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), narradas em um blogue, na perspectiva das Ciências Sociais 

e Humanas em Saúde e suas interlocuções com a Saúde Coletiva. Os blogues produzidos por 

pessoas que vivem com adoecimentos e sofrimentos de longa duração (doença crônica, no 

linguajar biomédico) podem fornecer ricas descrições de práticas, costumes e percepções 

sociais do processo saúde-doença (ARRUDA, 2013). Dessa forma, esse espaço virtual pode se 

configurar como um novo cenário de promoção da saúde, de compartilhamento de informações 

e de experiências do viver com a enfermidade. 

 A infecção pelo HIV é considerada pela biomedicina como uma infecção sexualmente 

transmissível, cuja incidência e prevalência na população mundial têm se caracterizado como 

problema de saúde pública (PINHEIRO; MEDEIROS, 2013). Do ponto de vista clínico, as 

pessoas infectadas pelo HIV podem permanecer assintomáticas por anos, mas, na medida em 

que ocorre a diminuição das funções imunológicas e o possível aparecimento de manifestações 

clínicas de infecções oportunistas, se caracterizaria como a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (aids1). Com os avanços biotecnológicos e médicos das últimas duas décadas, o 

tratamento para esta infecção tem se tornado cada vez mais eficaz e disponível à população 

afetada. Como resultado disso, a infecção pelo HIV se cronificou (DHANIREDDY, 2012). 

 Nesse panorama, as experiências com a enfermidade têm se modificado, favorecendo 

outras formas de vida e de se relacionar para as pessoas que vivem com o HIV/aids (PVHA). 

Consequentemente, novos desafios e enfrentamentos são postos aos 37,6 milhões de PVHA em 

todo o mundo, em 2015, e aos 2,1 milhões de casos novos no mesmo ano (WHO, 2015). No 

Brasil, de 1980 a junho de 2017 foram registrados 882.810 casos de aids. A taxa de detecção 

de aids no país tem apresentado estabilização nos últimos dez anos, com uma média 18,5 

casos/100mil hab., porém, com desigualdades regionais, sobretudo, nas Regiões Norte (24,8 

casos/100 mil hab.) e Nordeste (15,2 casos/100 mil hab.) onde se registraram aumentos dessa 

taxa (BRASIL, 2017). 

                                                           
1 Usamos a sigla “aids” em letras minúsculas com base na argumentação de Castilho (1997 upud Silva 1999) para 

que nomes de doenças são substantivos comuns, por isso devem ser escritos com letras minúsculas. Ademais, 

demarca uma perspectiva crítica diante do pânico sexual criado pela epidemia, principalmente nos anos 1980. 
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Além disso, nesse extremo contemporâneo2 (LE BRETON, 2009), fez-se da condição 

de viver com HIV/aids “um segredo, um horror que instaura o silêncio como forma” e que 

restringe os discursos sobre a doença (INÁCIO, 2016, p. 498). Sendo assim, na medida em que 

o tratamento do HIV/aids possibilita qualidade e ampliação da expectativa de vida e faculta à 

pessoa vivenciar a condição na intimidade do seu corpo, pode fazer do segredo e do silêncio 

elementos em torno dos quais se constroem sua experiência com o HIV/aids. Sobre essa nova 

tendência da epidemia, o que se questiona é: quais os significados atribuídos a um blogue sobre 

HIV/aids por seus seguidores e autor no contexto atual da cronicidade, silenciamento e 

restrição discursiva sobre a doença? 

Nessa perspectiva, as narrativas produzidas no blogue adquirem uma dimensão mais 

ampla, pois o sujeito que fala coincide com o sujeito do enunciado. Além disso, essa escrita 

(virtual) de si, permitem a reconstrução discursiva de um conjunto de valores, de representações 

e de imaginários sociais da aids que se entrecruzam e modelam, em última instância, os 

agenciamentos dos sujeitos que produzem e “frequentam” essas mídias sociais no cotidiano de 

suas vidas. 

Dessa forma, o objeto empírico desta investigação foram os comentários dos seguidores 

e as postagens feitas pelo autor de um blogue sobre HIV/aids, denominado “Diário de um Jovem 

Soropositivo”. Acentuam-se, assim, as contribuições das mídias sociais e do blogue, em 

especial, ao objeto teórico deste estudo: a experiência de pessoas que vivem com adoecimentos 

e sofrimentos de longa duração, neste caso o HIV/aids. Teve-se como referencial teórico os 

estudos socioantropológicos sobre o gerenciamento e a experiência com enfermidades de longa 

duração, em geral, e sobre o HIV/aids, em particular. 

Diante disso, esta investigação teve como objetivo geral:  

 Compreender os saberes e as experiências compartilhadas virtualmente em 

um blogue brasileiro sobre HIV/aids. 

 

             Para tanto, a pesquisa objetivou especificamente:  

 Descrever o blogue por meio dos seguintes aspectos: autor, histórico, 

apresentação visual, estrutura, funcionamento e seguidores; 

                                                           
2 De acordo com Le Breton, o extremo contemporâneo “compreende os empreendimentos hoje dos mais inéditos, 

os que já têm um pé no futuro naquilo que se refere ao cotidiano ou à tecnociência, os que induzem rupturas 

antropológicas que provocam a perturbação de nossas sociedades” (Le Breton, 2009, p. 15). 

. 
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 Analisar o compartilhamento virtual de saberes e experiências com o 

HIV/aids e o impacto disso entre seguidores do blogue. 

 

Nesse contexto, esta pesquisa se justifica pela necessidade de aprofundamento teórico e 

empírico das novas formas de agenciamentos de PVHA, nesse momento de “maturidade” da 

epidemia e de acesso ampliado às redes e mídias sociais. Assim, a internet tem desenvolvido 

um papel importante nesse processo, uma vez que se configura como um espaço dialógico e 

público para falar sobre suas condições e experiências de vida. Além disso, a motivação de 

estudar a experiência desses sujeitos se deve também aos novos resultados de incidência e 

prevalência da condição3 no Brasil (BRASIL, 2017), bem como a importância epidemiológica 

dessa enfermidade que se expressa nas ações e programas oficias de combate e controle da 

infecção pelo HIV/aids no Brasil (GRANGEIRO et al., 2015). 

Diante do exposto, o texto que se apresenta aborda o produto final desta investigação. 

Sendo assim, esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, além desta introdução. No 

primeiro, é apresentado o estado da arte sobre os aspectos clínicos, epidemiológicos, políticos 

e culturais em torno do HIV/aids, no Brasil e no mundo. O segundo capítulo, traz uma revisão 

da literatura sobre a experiência com a enfermidade de longa duração, na perspectiva das 

Ciências Sociais e Humanas em Saúde; além disso, sintetiza-se os principais resultados de uma 

revisão sistemática de pesquisas qualitativas brasileiras sobre a experiência de pessoas que 

vivem ou convivem com o HIV/aids; e, o impacto da internet e mídias sociais enquanto campo 

de investigação e de interação entre os adoecidos. No terceiro capítulo, são discutidas as 

questões metodológicas do estudo, incluindo aí tanto os métodos (técnicas de pesquisa) quanto 

o referencial teórico-metodológico empregado. 

No quarto capítulo, busca-se situar o leitor no universo empírico da pesquisa, por meio 

da caracterização do blogue nos seguintes aspectos: autor, histórico, apresentação visual, 

estrutura, funcionamento e seguidores. Por fim, no quinto capítulo, são apresentados os 

resultados que emergiram após a análise do conjunto de dados etnográficos. Nesse capítulo, 

analisa-se: o impacto do blogue na experiência dos recém-diagnosticados com o vírus; assinala-

se a medicalização social presente nos discursos dos sujeitos, fortemente direcionado à adesão 

à terapia medicamentosa e ao sexo dito “seguro”; discute-se o blogue como um espaço potente 

                                                           
3 Utiliza-se aqui o conceito de “condição crônica” conforme discussão realizada por Barsaglini (2013). O termo 

“condição” visa incluir um conjunto de situações ou estados fisiológicos que demandam cuidados por períodos 

relativamente longos ou permanentes, sem, contudo, se configurar necessariamente como uma doença (disease) 

na perspectiva biomédica.  
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de divulgação de informações, compartilhamento de saberes científicos e de experiências com 

o HIV/aids, que auxiliam no aprimoramento da vida, na produção de subjetividades e novos 

agenciamentos mediado pela virtualidade. Além disso, destaca-se os principais conflitos e 

resistências ao que é publicado, o que pode tornar o blogue inclusivo para uns, mas excludente 

para outros. Por último, são listadas as considerações finais da pesquisa. 
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1 HIV/AIDS: ASPECTOS BIOMÉDICOS, EPIDEMIOLÓGICOS E POLÍTICOS 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar, sem exaustividade, o HIV/aids em seus aspectos 

biomédicos, clínicos, epidemiológicos e políticos. Considerando tais aspectos sobre uma 

epidemia, pretendo discutir como a sociedade tem construído suas respostas políticas, sociais, 

morais, de controle e de prevenção, bem como o modo como o HIV/aids se tornou um problema 

de saúde pública no mundo e no Brasil. 

1.1 ASPECTOS BIOMÉDICOS E CLÍNICOS DO HIV/AIDS 

 

Há quase quatro décadas, a aids surgiu no cenário mundial como uma grave e 

desconhecida doença que logo se tornou um problema de saúde pública mundial. Desde sua 

identificação no início de 1980, a doença adquiriu rapidamente dimensão epidêmica, afastando 

qualquer possibilidade de se configurar como um processo estático, linear e estanque (SILVA; 

REIS, 2012). Um elemento fundante na “carreira” dessa epidemia é o fato de ser considerada, 

pela epidemiologia clássica e pela clínica, uma infecção sexualmente transmissível 

(DHANIREDDY, 2012). Apesar de ser considerada pelas classes conservadoras como uma 

resposta/castigo à liberalização sexual e às sexualidades dissidentes, decorrentes dos 

movimentos sociais que marcaram os anos 1960 e 1970, no campo das Ciências Sociais, tal 

epidemia contribuiu para alavancar os estudos sobre gênero, sexualidade e práticas sexuais 

(VANCE, 1995). 

De acordo com a biologia molecular, o vírus HIV é classificado como um retrovírus 

com genoma RNA (ácido ribonucleico) que, para se multiplicar, necessita de uma enzima 

denominada transcriptase reversa, responsável pela transcrição do RNA viral para uma cópia 

DNA (ácido desoxirribonucleico) que pode, então, integrar-se ao genoma do hospedeiro. 

Inicialmente, o chamado HIV-1 foi isolado de pessoas com aids em 1983 pelos pesquisadores 

Luc Montaigner, na França, e Robert Gallo, nos EUA, locais onde foram notificados os 

primeiros casos da doença (VALENTE et al., 2005).  Entretanto em 1986, foi identificado um 

segundo tipo do agente etiológico, com características semelhantes ao HIV-1, denominado 

HIV-2. Nesse mesmo ano, um comitê internacional recomendou o termo HIV (Human 

Immunodeficiency Virus ou Vírus da Imunodeficiência Humana) para denominá-los, 

reconhecendo-os como capazes de infectar seres humanos e causarem a aids. 
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Sabe-se que ambos os vírus têm a capacidade de infectar linfócitos T através do receptor 

CD4, sendo considerada a causa principal de imunodeficiência nos indivíduos afetados. Após 

o início do ciclo vital de multiplicação do vírus no linfócito T CD4, o vírion recém-formado 

rompe a membrana plasmática, fazendo com que novos vírus sejam liberados no meio 

circundante da célula hospedeira, podendo permanecer no fluído extracelular ou infectar novas 

células do sistema imunológico (ABBAS; LICHTMAN, 2012). A contagem de células T CD4+ 

em sangue periférico tem implicações prognósticas na evolução da infecção pelo HIV e, 

atualmente, é considerada como uma medida de imunocompetência celular, sendo um exame 

essencial no acompanhamento de PVHA (LAZZAROTTO; DERESZ, 2010). 

 A principal forma de transmissão do vírus HIV se dá por via sexual devido ao contato 

com fluidos e mucosa da pessoa infectada durante atos sexuais (principalmente envolvendo 

penetração da vagina e do ânus) considerados, após a eclosão da epidemia, “desprotegidos” – 

sem uso de preservativos. Em seguida, pela via sanguínea, nos casos de pessoas que recebem 

sangue e outros hemoderivados, ou através do compartilhamento de seringas por usuários de 

drogas injetáveis. Há ainda a via vertical, quando a transmissão acontece de mãe para filho, 

durante a gestação, parto ou por aleitamento materno (BRASIL, 2015). Além dessas formas, 

também pode ocorrer a transmissão ocupacional, ocasionada por acidente de trabalho, 

principalmente entre profissionais da área da saúde que sofreram ferimentos com instrumentos 

pérfuro-cortantes contaminados com sangue de pessoas infectados pelo vírus. Embora o HIV 

tenha sido isolado em vários fluidos corporais, como saliva, urina, lágrimas, somente o contato 

íntimo com sangue, sêmen, secreções genitais e leite materno têm sido implicados como fontes 

potenciais de infecção (BRASIL, 2015). 

Clinicamente, a infecção pelo HIV pode ser dividida em quatro fases distintas (ABBAS; 

LICHTMAN, 2012):  

1) Infecção aguda: nesta fase o tempo entre a exposição e os sintomas é de cinco a 30 

dias4. Os sintomas aparecem durante o pico da viremia e da atividade imunológica, 

podendo incluir desde quadro gripal até uma síndrome mononucleose. Os sintomas 

duram, em média, 14 dias, sendo o quadro clínico autolimitado por se assemelhar a 

outras infecções virais e bacterianas; 

                                                           
4 Esta fase se popularizou por meio do termo “janela imunológica” e, ao longo dos anos, a sua duração sofreu 

variações, o que implica mudanças na testagem laboratorial para diagnóstico da infecção. Esse período já foi de 

60 dias, hoje, como dito acima, é de 30 dias, em média. Tal fato evidencia a “instabilidade” da clínica e das políticas 

de saúde específicas para HIV/aids, uma vez que a constante produção científica biomédica atualiza seus 

parâmetros continuamente. 



21 

 
 

2) Fase assintomática: também conhecida como latência clínica. Neste momento, o 

estado clínico básico é mínimo ou inexistente, a contagem de células T CD4+ é 

maior que 500 células/mm³, caracteriza-se como um estágio de baixo risco de 

doenças oportunistas5;  

3) Fase sintomática inicial ou precoce: representa um estágio caracterizado por 

surgimento de sinais e sintomas menores, com risco moderado de desenvolvimento 

de doenças oportunistas. A contagem de células T CD4+ diminui no sangue 

periférico e varia entre 500 e 200 células/mm³. Nesta fase, podem aparecer 

patologias como candidíase oral, herpes simples recorrente, herpes zoster, 

tuberculose, leucoplasia pilosa, pneumonia bacteriana, fadiga, emagrecimento, 

diarreia;  

4) Aids: compreende o estágio mais avançado da doença, com grave comprometimento 

da resposta imunológica. A contagem de células T CD4+ em sangue periférico 

encontra-se em valores abaixo de 200 células/mm³. Configura-se como uma fase de 

alto risco de surgimento de doenças oportunistas como citomegalovirose 

disseminada, sarcoma de Kaposi, linfoma não-Hodgkin e infecção por micobactérias 

atípicas. Quando o número de células atinge valores menores que 50 células/mm³ 

no sangue, representa o pior prognóstico da doença com alto risco de morte e baixa 

chance de sobrevida. 

 

Dada a gravidade da infecção, logo no início da década de 1980, período em que a 

enfermidade não tinha diagnóstico e tratamento eficazes e possuía índices elevados de 

letalidade, a aids foi classificada como uma doença aguda e sem cura, ou seja, possuía 

manifestações rápidas após o estabelecimento do diagnóstico, levando rapidamente à morte 

(PARKER, 1997; PINHEIRO; MEDEIROS, 2013).  

Nesse contexto, a infecção gerou desafios imediatos à comunidade científica, 

tencionando os saberes biomédicos da época (VALLE, 2015). O surgimento da epidemia foi 

marcado por incertezas, dúvidas e falta de respostas para questões clínicas em torno da aids, o 

que contribuiu para dar visibilidade ao fato de que a ciência não esgotava as múltiplas realidades 

suscitadas pela doença (CZERESNIA, 1995). Contudo, o fato da aids envolver diversas 

                                                           
5 Uma doença oportunista é aquela que acontece quando a PVHA apresenta alto grau de imunossupressão do 

sistema de defesa do organismo. Tal estado favorece o aparecimento de outras doenças (tuberculose, doenças de 

pele, cânceres, etc.) que acabam por debilitar e comprometer ainda mais a saúde da pessoa (ABBAS; LICHTMAN, 

2012). 
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questões das relações humanas (sexualidade, práticas sexuais, morte, discriminação, 

preconceito, etc.) revelou também a dificuldade de efetivar a prevenção, de criar e de 

desenvolver bases terapêuticas consistentes, eficazes e de custos acessíveis aos doentes. 

Ademais, demostrou as disparidades da manifestação do vírus nas diferentes partes do mundo 

e entre sujeitos de classe, raça, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, gerações 

distintas (GRECO, 2016). 

Nesse contexto, observou-se a construção e o desenvolvimento do discurso científico 

marcante no curso da epidemia que teve seus efeitos ampliados pela acelerada busca e 

divulgação de informações e achados científicos pela mídia, com o objetivo de aplacar a ação 

do vírus (CZERESNIA, 1995; PATTON, 1990). Naquele momento, um aspecto importante a 

se destacar foi a participação ativa que os próprios doentes e grupos sociais específicos 

atingidos tiveram sobre a produção científica e a ação (ou descaso) do Estado. Esses grupos 

organizados construíram consciência crítica, reflexiva e ativista em torno do “jargão 

biomédico” criado na época. A apropriação desse saber serviu para tencionar as instituições 

públicas e a própria medicina no desenvolvimento das políticas governamentais, principalmente 

pela força dos movimentos ativistas que lutavam incansavelmente por direitos e avanços em 

torno do HIV/aids (CZERESNIA, 1995; VALLE, 2015). Dessa forma, foram mobilizadas ações 

e estratégias em vários níveis social, político, econômico e biomédico que objetivaram 

promover a assistência e a prevenção da expansão da epidemia no mundo. 

Nesse sentido, na esfera assistencial, as intervenções produzidas através da articulação 

de políticas públicas globais, organizações nacionais não-governamentais (ONG’s) e dos 

movimentos ativistas que, em certa medida, almejavam a gerência, a garantia e a oferta de 

tratamentos biomédicos, produziram mudanças significativas na vida dos sujeitos infectados 

pelo vírus no mundo. No caso brasileiro, o início da distribuição gratuita do antirretroviral AZT 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) se deu a partir de 1996, garantida através da Lei Federal 

Nº 9.313, de 13 de novembro de 19966.  

No ano seguinte, o Ministério da Saúde (MS) incluiu os procedimentos para o 

tratamento da aids na tabela do SUS, além de iniciar o credenciamento de hospitais para o 

tratamento de PVHA. Esse acesso confirmava a política dos direitos sociais e humanos 

explicitados na Constituição Federal de 1988 e nos princípios do SUS. Somado a essas 

conquistas, um acontecimento que mudou o rumo da história social da doença foi os resultados 

                                                           
6 Lei Nº 9.313, de 13 de novembro de 1996. Dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores 

do HIV e doentes de AIDS.  
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de pesquisas divulgado na IX Conferência Mundial de Aids, no Canadá, em 1996, que 

demostraram a eficácia do uso combinado de antirretrovirais no tratamento da doença 

(TEXEIRA; SILVA, 2008). 

Naquele contexto, o tratamento consistia na ingestão diária de elevado número de 

comprimidos, o que dificultava (e ainda dificulta) a adesão ao tratamento devido aos muitos 

efeitos colaterais de difícil tolerância, além do alto custo restringir o acesso aos países 

industrializados (GRECO, 2016; VALLE, 2015). Entretanto, o Brasil foi um dos primeiros 

países em desenvolvimento que, pressionado pelos movimentos sociais e apoiado pela 

Academia, passou a fornecer o tratamento gratuito para as PVHA no SUS (VILLARINHO et 

al., 2013). 

Dessa forma, os avanços biotecnológicos e médicos das últimas duas décadas têm 

tornado o tratamento para essa infecção cada vez mais eficaz e disponível nos serviços de saúde, 

o que reflete diretamente na diminuição dos casos de mortalidade e na classificação oficial da 

aids como uma doença crônica (DHANIREDDY, 2012). Cumpre assinalar alguns fatores 

decisivos para o processo de cronificação da aids, a saber: a introdução do tratamento 

antirretroviral triplo de alta potência (TARV); detalhes sobre a natureza biológica do HIV; o 

desenvolvimento das técnicas de monitoramento e avanço da doença (exames de contagem do 

TCD4 e de carga viral); e os tratamentos de controle e prevenção de doenças oportunistas 

(PINHEIRO; MEDEIROS, 2013). Diante disso, uma das importantes conquistas na atualidade 

se refere ao aumento da expectativa de vida das PVHA, decorrente principalmente da evolução 

dos medicamentos e do acesso ampliado ao tratamento nos serviços de saúde (PEREIRA; 

MONTEIRO, 2015; BRASIL, 2017). 

 

1.2 HIV/AIDS: EPIDEMIOLOGIA E POLÍTICA 

 

Paralelamente a tudo que foi desenvolvido e descoberto no campo da intervenção 

assistencial e clínica da aids, desde a eclosão da epidemia também foram realizados inúmeros 

estudos epidemiológicos. Esses objetivaram conhecer inicialmente os índices de disseminação 

do vírus e a identificação de grupos populacionais associados à nova doença, em um 

procedimento que se baseou em identificar quem eram as pessoas que estavam adoecendo e 

quais suas características (CAMARGO JR., 1995; AYRES, 2009). 

No caso da aids, Ayres e colaboradores (2005) sinalizam que esses estudos 

epidemiológicos acabaram sendo utilizados de forma quase mecânica como instrumento de 
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prevenção. Tais conhecimentos passaram, dessa forma, a fundamentar as políticas públicas de 

controle e prevenção do HIV/aids no mundo. Isso provocou, já em 1982, a descrição pelo 

Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos de quatro grupos de risco, 

conhecidos como os “5Hs”: homossexuais, hemofílicos, haitianos, profissionais do sexo e 

usuários de heroína7. Dessa maneira, o risco identificado nessas populações passou a ser tratado 

como uma condição concreta, uma identidade, que as transformou em grupos de risco, 

acentuando ainda mais as condições de estigmatização, de segregação social e de 

vulnerabilidades (AYRES et al., 2005). 

Nesse sentido, Watney (1997) observou que, se, por um lado, a criação dos 5Hs se 

traduziu na época como um movimento de negação daquilo que era ameaçador à moral e à 

família tradicional, em termos de estilos de vida e de sexualidade, e que, por isso, precisava ser 

combatido e afastado, por outro, emergiu como um mecanismo de controle de determinados 

grupos sociais. Tais aspectos evidenciaram o quanto a ciência não foi (e não é) neutra e como 

produz verdades que legitimam as ordens social e moral hegemônicas. Os resultados práticos 

dessas primeiras ações epidemiológicas na tentativa de controle da epidemia de aids foi o 

isolamento social dos grupos identificados como de risco. Essas atitudes, acabaram por 

intensificar os preconceitos e a discriminação das quais já eram objetos, ampliando-as. Essas 

experiências se estendem, guardadas suas especificidades e contextos, até os dias de hoje e 

produziram pouca transformação da situação dos afetados no início da epidemia, além de 

retardar a identificação das condições de vulnerabilidade das pessoas que não foram incluídas 

nesses grupos (CAMARGO JR., 1995; AYRES et al., 2005). 

Diante dessa realidade, um novo conceito que aparelhou as práticas preventivas na 

segunda década da epidemia (anos 1990) foi o de comportamento de risco. Este veio para 

substituir as ideias geradoras de preconceito e estigmatização associadas aos grupos de risco, 

deslocando as atenções para a ideia de identificação dos comportamentos que efetivamente 

expunham as pessoas ao HIV (GARCIA, 2008). Entretanto, para Ayres e colaboradores (2005) 

esse conceito apresentou-se limitado, uma vez que a ideia central se dirigia aos aspectos 

comportamentais individuais da prevenção, o que gerou a potencialidade de culpabilização 

individual dos infectados. Nessa perspectiva, a culpa estaria associada ao fato do sujeito 

infectado não ter aderido a um comportamento seguro (não arriscado), em detrimento das 

características relacionadas à construção social e cultural da epidemia. 

                                                           
7 A sigla 5Hs deve-se à versão em inglês: homosexuals, hemofilics, Haitians, sex workers, e heroin users. 
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Àquela altura, o perfil epidemiológico da aids se modificara radicalmente. A epidemia, 

que inicialmente atingiu os 5Hs, em maior proporção os homossexuais urbanos com alta 

escolaridade e os usuários de drogas injetáveis, deslocou-se para grupos heterossexuais de 

menor faixa etária, afetando predominantemente pessoas das camadas sociais populares: 

mulheres, negros, segmentos populacionais com baixo nível de escolaridade e baixa renda e 

residentes em municípios de médio e pequeno porte (FONSECA et al., 2002; SZWARCWALD 

et al., 2000; XAVIER et al., 1997; SILVA; REIS, 2012). Essa mudança no perfil 

epidemiológico gerou a construção de novos conceitos que se entrelaçam nos discursos das 

políticas atuais voltadas ao HIV/aids, como a heterossexualização, feminização, pauperização 

e interiorização da epidemia (SILVA; REIS, 2012). 

Tendo em vista esses novos rumos que a epidemia estava tomando e como forma de se 

posicionar científica e politicamente contra a perspectiva dos grupos de risco, emerge o 

conceito de vulnerabilidade em saúde no início da década de 1990 nos Estados Unidos, 

chegando ao Brasil poucos anos depois. Tal perspectiva foi capitaneada por um grupo de 

pesquisadores do campo da saúde vinculados a uma iniciativa chamada Coalizão Global de 

Políticas contra a aids, embrião do Programa das Nações Unidas para a Aids (UNAIDS), que 

propuseram um novo conceito para compreender e intervir sobre a epidemia: a análise de 

vulnerabilidade à infecção pelo HIV/aids. Criada por um estudioso e militante do campo dos 

direitos humanos chamado Jonatham Mann, a ideia de vulnerabilidade serviu para explicar que 

a relação entre a saúde e a doença não se dava somente em função de atitudes das pessoas, mas 

estava diretamente relacionada ao ambiente e às relações sociais (BRASIL, 2008). Dessa forma, 

o conceito de vulnerabilidade: 

 

“Busca responder à percepção de que a chance de exposição das pessoas ao HIV e ao 

adoecimento pela aids não é a resultante de um conjunto de aspectos apenas 

individuais, mas também coletivos, contextuais, que acarretam maior suscetibilidade 

à infecção e ao adoecimento, e, de modo inseparável, maior ou menor disponibilidade 

de recursos de todas as ordens para se proteger de ambos” (AYRES et al., 2005, p. 

124). 

 

Com isso, as análises de vulnerabilidade apresentaram-se ao cenário das políticas 

nacionais e internacionais de combate à infecção pelo HIV/aids como uma ferramenta analítica 

e avaliativa com três eixos interdependentes: individual, social e político-programático. Em 

cada eixo, existem aspectos principais que devem ser considerados, como discutidos adiante e 

apresentados no Quadro 1. 
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Na dimensão individual, as análises de vulnerabilidade partem do princípio de que 

todos os indivíduos são suscetíveis à infecção pelo HIV e ao adoecimento pela doença, já que 

não existe nenhuma imunidade natural contra o vírus. Essa dimensão está associada diretamente 

ao modo de viver de cada um, que pode definir a suscetibilidade à exposição ou à proteção ao 

vírus. Ou seja, depende de valores, interesses, desejos, crenças, comportamentos afetivo-

sexuais, conhecimentos acerca das práticas de proteção, acesso e uso dos serviços de saúde, 

redes e suportes sociais (AYRES et al., 2005). 

Na dimensão social da vulnerabilidade, busca-se compreender os aspectos contextuais 

que definem as vulnerabilidades individuais. Dessa forma, está intimamente relacionada às 

condições de vida e de trabalho, às referências culturais, às relações de gênero, às relações de 

raça/etnia, às crenças religiosas, ao acesso à mídia, à educação, à cultura, ao lazer, ao esporte, 

à justiça e à cidadania (AYRES et al., 2005). 

Por fim, a dimensão político-programática com ênfase em saúde busca avaliar como 

os esforços programáticos (políticos e institucionais), dados principalmente pela existência de 

serviços de saúde, educação, bem-estar social, cultural, propiciam que contextos possivelmente 

desfavoráveis, discutidos na esfera individual e social, sejam percebidos e superados pelos 

sujeitos e grupos sociais (AYRES et al., 2005). Para isso, os aspectos a serem considerados 

nessa dimensão são, o compromisso político do governo na definição de políticas específicas 

ao HIV/aids, o planejamento e avaliação das ações, a garantia de recursos humanos e materiais 

de suporte, a participação e o controle social, a adoção de mecanismos de não discriminação 

nas instituições, entre outros. Dessa forma, esta dimensão está relacionada com acesso a 

serviços, com a existência e a sustentabilidade de programas e com a qualidade da atenção à 

saúde oferecida às PVHA (GARCIA; SOUZA, 2010). 

 

Quadro 1 - Aspectos considerados nas três dimensões das análises de vulnerabilidade. 

INDIVIDUAL SOCIAL POLÍTICO-PROGRAMÁTICO 
Valores 

Interesses 

Crenças 

Credos 

Desejos 

Conhecimentos  

Atitudes 

Comportamento 

Relações familiares 

Relações de amizade 

Relações afetivo-sexuais 

Relações profissionais 

Situação material 

Situação psico-emocional 

Normas sociais 

Referências culturais 

Relações de gênero 

Relações de raça/etnia 

Relações entre gerações 

 

Normas e crenças religiosas 

 

Estigma e discriminação 

Emprego 

Salários 

 

Suporte social 

Acesso à educação 

Compromisso político dos governos  

Definição de políticas especificas  

Planejamento e avaliação das políticas 

Participação social no planejamento 

Recursos humanos e materiais para a 

política 

 

Governabilidade 

Controle social 

 

Sustentabilidade política institucional e 

material da política 

Articulação intersetoriais  

Organização do setor saúde 
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Situação física 

Redes e suporte social 

 

 

 

 

Acesso à justiça 

Acesso à cultura, lazer, esporte 

 

Acesso à mídia 

Liberdade de pensamento e 

expressão 

Participação política 

Cidadania 

Acesso aos serviços 

Qualidade dos serviços 

Integralidade da atenção 

Equidade das ações 

Equidade multidisciplinares 

 

Integração entre prevenção, promoção e 

assistência 

Preparo tecnocientífico dos profissionais e 

equipes 

Compromisso e responsabilidade dos 

profissionais  

Respeito, proteção e promoção dos direitos 

humanos 

Participação comunitária  

Planejamento, supervisão e gestão dos 

serviços 

Responsabilidade social e jurídica dos 

serviços 

Fonte: Adaptado de AYRES et al., 2005. 

 

É importante salientar que essas análises de vulnerabilidade não anulam as análises 

epidemiológicas clássicas, geralmente centradas na categoria “risco”. Na verdade, elas devem 

ser entendidas como complementares. No caso da aids, por exemplo, o estabelecimento da 

distribuição populacional da infecção entre diferentes condições sociodemográficas 

mensuráveis, tais como sexo, local, idade, profissão, práticas sexuais, continua sendo uma 

importante ferramenta para informar sobre os rumos da epidemia e para testar hipóteses 

(AYRES et al., 2005). 

Nessa perspectiva, os últimos estudos epidemiológicos apontam que a epidemia no 

mundo atinge 37,6 milhões de pessoas que viviam com o HIV em 2015, sendo que 2,1 milhões 

de novos casos foram notificados nesse mesmo ano. De acordo com o Boletim Epidemiológico 

– HIV/aids de 2017 publicado pelo Ministério da Saúde, atualmente, no Brasil, existem 882.810 

casos de aids notificados no período de 1980 a junho de 2017. Nesse mesmo período, o total de 

óbitos declarados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) tendo como causa básica 

a aids foi de 316.088 pessoas. No que tange aos casos de aids, nos últimos cinco anos, o Brasil 

tem mantido uma média anual de 40 mil casos. Apesar desses números, a taxa de detecção de 

aids no país tem apresentado estabilização nos últimos dez anos, com uma média de (18,5 

casos/100 mil hab.), porém, com desigualdades regionais, sobretudo, nas regiões Norte (24,8 

casos/100 mil hab.) e Nordeste (15,2 casos/100 mil hab.) onde se registraram aumento dessa 

taxa (BRASIL, 2017).  

Na contramão do cenário mundial, os dados brasileiros apontaram novos desafios para 

o controle da epidemia nos últimos anos. Os casos de HIV notificados no Sistema de 
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Informação de Agravos Notificados (SINAN) no período de 2007 a 2017 de acordo com o sexo, 

apresentou um total de 131.969 casos em homens e 62.198 casos em mulheres. Entre os 

homens, em 2017, verificou-se que 48,9% dos casos tiveram exposição homossexual, enquanto, 

entre as mulheres observou-se que 96,8% dos casos se inseriram na categoria de exposição 

heterossexual (BRASIL, 2017).  

Nesse mesmo período, o MS registrou o aumento do número de casos de infecção pelo 

HIV e de aids na população entre 15 e 24 anos de idade, principalmente entre os homens. Além 

disso, um dado que chamou bastante atenção foi o aumento da taxa de detecção da doença nessa 

população. Entre indivíduos do sexo masculino, a taxa quase triplicou na faixa etária de 15 a 

19 anos (2,4 em 2007 para 6,7 casos/100 mil hab. em 2017) e dobrou entre aqueles com 20 e 

24 anos de idade (16,0 em 2007 para 33,9 casos/100 mil hab. em 2017). Entre as mulheres, 

houve um aumento de 13,9% de 2007 para 2017 na faixa etária de 15 a 19 anos (BRASIL, 

2017). 

Outras populações mais afetadas no Brasil continuam sendo os usuários de drogas e 

profissionais do sexo. Diante desse cenário, Grangeiro e colaboradores (2015) apontaram que 

o perfil epidemiológico encontrado, de certa forma, volta a assumir características similares ao 

observado no início dos anos de 1980, quando a doença começou a fazer suas primeiras vítimas 

e apresentou uma incidência fortemente concentrada em grupos sociais específicos. Além disso, 

um fato observado que evidencia uma possível re-emergência da doença em algumas regiões 

do país defendidas pelos autores são as taxas de mortalidade.  

Apesar dessa evidência, observa-se uma leve queda no coeficiente de mortalidade 

padronizado para o Brasil, o qual passou de 5,9 óbitos/100 mil hab. em 2007 para 5,2 óbitos/100 

mil hab. em 2017, o que representa uma redução de 11,9%. Em consonância, o mesmo 

comportamento foi observado no período de 2016 para 2017 nas regiões Sudeste, Sul e Centro-

Oeste, que apresentaram 3,8%, e 5,6% e 4,3% de queda, respectivamente. Nas regiões Norte e 

Nordeste os coeficientes sofreram incremento de 7,6% e 2,3% nesse mesmo período, 

acompanhando a tendência de crescimento nessas regiões nos últimos dez anos. 

Diante desse panorama, o que pode justificar o aumento de notificação no número de 

óbitos nos últimos anos foi uma mudança na própria política de saúde em 2014, que tornou 

obrigatória a notificação dos casos de HIV/aids e óbitos no SINAN em todo território nacional. 

A determinação consta em Portaria publicada no Diário Oficial da União8, que inclui a infecção 

                                                           
8 Portaria MS Nº 1.271, de 6 de junho 2014. Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, 

agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. 
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por HIV na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de 

Saúde Pública. Antes, a obrigatoriedade era restrita aos casos de infecção em gestante, 

parturiente, puérpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical do vírus (BRASIL, 

2014).  A notificação da infecção pelo HIV nos serviços de saúde públicos e privados seguiu 

os mesmos critérios de sigilo definidos na Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011.  

As PVHA em acompanhamento clínico-laboratorial e diagnosticadas com data anterior 

à publicação da Portaria foram notificadas à medida que compareceram à rede de serviços de 

saúde. Pode-se cogitar a possibilidade de ter havido subnotificações nos números anteriores, e 

só agora, com a notificação compulsória mais ampla e efetiva, esses índices estejam mais 

aproximados da realidade brasileira. 

Além disso, reconhece-se que, as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, apesar da 

evolução das políticas de saúde para as PVHA e avanços na terapêutica em todo o país, no 

manejo da assistência e na prevenção da aids está passível às fragilidades regionais de 

tecnologia, recursos e estruturas relacionadas à coordenação das ações e serviços de saúde. 

Somado a isso, a diferença nos índices de mortalidade regionais pode ser atribuída, entre outros 

fatores, ao momento em que a epidemia se iniciou em cada lugar, à qualidade e à experiência 

acumulada do sistema local de vigilância em saúde e à vulnerabilidade específica de cada 

população (SOUTO et al., 2008). Portanto, concebe-se atribuir as taxas de mortalidade e 

incidência menores nas regiões Sudeste e Sul ao maior nível de densidade tecnológica e 

conhecimentos disponíveis nos serviços e profissionais da saúde nessas regiões, que são polos 

historicamente mais desenvolvidos em termos tecnológicos, de tratamento e pesquisas 

científicas em HIV/aids, além de serem os locais onde os primeiros casos foram identificados.   

Nesse cenário, o Brasil, desde 2013, vem adotando políticas com medidas mais objetivas 

no intuito de enfrentar o crescimento da epidemia em todas essas regiões. Como as principais 

medidas adotadas estão:  distribuição de medicamentos independente da carga viral a todos os 

brasileiros que vivam com o vírus HIV; simplificação e descentralização do tratamento 

antirretroviral; aumento da distribuição de preservativos e de testagens sorológicas a 

populações chaves9 na atenção básica no SUS (BRASIL, 2015). Além disso, mais 

recentemente, a profilaxia antirretroviral pós-exposição (PEP) e a profilaxia pré-exposição 

                                                           
9 A epidemia de HIV/aids no Brasil é concentrada em alguns segmentos populacionais mais vulneráveis e que 

apresentam prevalência superior à média nacional, que é de 0,4%. Essas populações chaves são: gays e outros 

homens que fazem sexo com homens (HSH); pessoas transexuais; pessoas que usam álcool e outras drogas; 

pessoas privadas de liberdade e trabalhadoras(es) sexuais (BRASIL, 2017). O termo populações chaves faz alusão 

ao que antigamente foi considerado grupos de risco.  
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(PrEP) se inseriram no conjunto de estratégias da prevenção combinada10 cujo principal 

objetivo é ampliar as formas de intervenção para evitar novos casos no país, na perspectiva dos 

formuladores da política (BRASIL, 2017).  

Como resultado das lutas do movimento social de aids, a política de saúde brasileira 

ficou conhecida internacionalmente como uma das maiores coberturas e acesso à terapia 

antirretroviral, entre os países de baixa e média renda, com mais da metade (64%) das PVHA 

recebendo o tratamento11. Trata-se de número expressivamente maior que a média global em 

2015, estimada segundo dados da UNAIDS em 46% (BRASIL, 2016). 

Nessa perspectiva, os estudos epidemiológicos da última década realizados no mundo 

têm indicado que o diagnóstico e o tratamento universal de pessoas infectadas, teria potencial 

de eliminar os novos casos e, assim, conter o avanço da epidemia. Dessa forma, a partir dos 

dados epidemiológicos surgiu a meta 90-90-90, estabelecida pela UNAIDS, cujo objetivo é 

diagnosticar 90% das pessoas com HIV, tratar 90% delas com antirretrovirais e fazer com que 

90% das tratadas tenham carga viral indetectável12 em todo o mundo. Isso resultaria no fim da 

epidemia até os anos de 2030. 

                                                           
10As estratégias de prevenção combinada é o novo modelo de prevenção adotado na política de saúde. 

Conceitualmente, são estratégias que fazem uso simultâneo de diferentes abordagens de prevenção (biomédica, 

comportamental e estrutural) aplicadas em múltiplos níveis (individual, nas parcerias/relacionamentos, 

comunitário, social) para responder a necessidades específicas de determinados segmentos populacionais e de 

determinadas formas de transmissão do HIV. Destaca-se, as intervenções biomédicas voltadas à redução do risco 

de exposição mediante intervenção na interação entre o HIV e a pessoa passível de infecção. Essas estratégias 

podem ser divididas em dois grupos: intervenções biomédicas clássicas, que empregam métodos de barreira física 

ao vírus, já largamente empregados no Brasil; e intervenções biomédicas baseadas no uso do ARV. Como exemplo 

do primeiro grupo, tem-se a distribuição de preservativos masculinos e femininos e de gel lubrificante. Os 

exemplos do segundo grupo incluem o Tratamento para Todas as Pessoas; a PEP; e, a partir de dezembro de 2017, 

a PrEP. Estas ações surgem como ferramentas complementares no enfrentamento da epidemia de HIV ampliando 

a gama de opções que os indivíduos têm para se prevenirem contra o vírus e oferecendo mais alternativas – 

cientificamente eficazes – em relação à única opção disponível até pouco tempo atrás: o preservativo (BRASIL, 

2015).  
11 Entretanto, essas conquistas adquiridas vem sofrendo com o atual contexto do desmonte da política de aids no 

Brasil. Para Parker (2016) a inestimável conquista brasileira de tornar o acesso aos medicamentos para tratar o 

HIV/Aids um direito assegurado por lei, com distribuição gratuita e universal de antirretrovirais e financiamento 

do Estado, começou a “apresentar fissuras” a partir de 2008 e continua em risco,  principalmente, com a imposição 

de um modelo de prevenção com base apenas em testes, remédio e camisinha. Nesse contexto, segundo o autor, 

foram censuradas campanhas e descartadas ações sobre os determinantes sociais da epidemia, como o preconceito 

e a homofobia. Para ele, a arrogância técnica, a intolerância ao diálogo, a aliança com forças retrógradas e o 

desmonte do SUS estão levando à perda do protagonismo internacional e ao isolamento interno na resposta 

brasileira à aids (PARKER, 2016). 
12 "HIV indetectável" é a condição de todos aqueles que, um dia diagnosticados positivos para o HIV, atingiram a 

supressão do vírus, graças ao uso dos medicamentos antirretrovirais. Uma TARV eficaz designa sempre um 

tratamento para o HIV que torna indetectável e de maneira estável a carga viral (CV) no sangue (CV inferior ao 

nível de detecção, menos de 40 cópias/ml). Estar com a CV indetectável tem aparecido na experiência dos 

seguidores do blogue analisado neste estudo como uma condição desejada e promotora de processo de 

diferenciação e hierarquização entre PVHA, conforme se abordará no capítulo 5. 
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No cenário brasileiro, segundo dados do MS, observa-se que do total de PVHA, 87% já 

foram diagnosticadas. Desse número, 64% estão em tratamento para o HIV (BRASIL, 2016). 

Dessas pessoas em tratamento, cerca de 90% apresentam carga viral indetectável. Contudo, 

pensar do alcance dessas metas no cenário nacional, onde mais de 41 mil indivíduos foram 

notificados com a doença em 2015, remete a reflexões sobre a complexidade na produção do 

cuidado às PVHA, uma vez que, nos contextos regionais ainda são muitas as barreiras 

individuais, socioculturais, políticas, econômicas e biotecnológicas que comprometem o 

controle da epidemia (PEREIRA; MONTEIRO, 2015). 

Considerando que tais aspectos são dinâmicos, obviamente que a forma como a infecção 

pelo HIV e a aids se apresentam, difere entre os lugares e o momento em que se manifestam, a 

epidemia ainda não se estabilizou nem se uniformizou de maneira global, ou mesmo nacional, 

e não há perspectivas claras de que isso possa acontecer em curto prazo (SOUTO et al., 2008). 

O que se espera agora é conjugar os resultados bem-sucedidos da resposta brasileira, somados 

às novas possibilidades e conhecimentos produzidos na prevenção e cuidado à aids, 

notadamente, dos resultados de pesquisas que têm como base as experiências de vida desses 

sujeitos, desenvolvidas no campo das Ciências Sociais e Humanas e da Saúde Coletiva, para 

compreender algumas lacunas que influenciam e comprometem o controle do HIV/aids no país. 
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2 A EXPERIÊNCIA COM ADOECIMENTOS E SOFRIMENTOS DE LONGA 

DURAÇÃO: UM ENFOQUE SOCIOANTROPOLÓGICO 

 

Tendo em vista a perspectiva teórica adotada nesta investigação, o objetivo deste 

capítulo é abordar uma revisão da literatura de aspectos relevantes relacionados à compreensão 

da experiência com adoecimentos e sofrimentos de longa duração, na ótica das Ciências Sociais 

e Humanas em Saúde. Além disso, apresento os principais resultados de uma revisão 

sistemática de pesquisas qualitativas brasileiras sobre a experiência de PVHA. Por fim, discuto 

o impacto da internet e das mídias sociais enquanto campo de investigação e de interação social. 

No Brasil, os estudos socioantropológicos sobre experiências com adoecimentos e 

sofrimentos de longa duração ganharam relevo na produção científica das Ciências Sociais e 

Humanas em Saúde em decorrência das mudanças no perfil demográfico e epidemiológico do 

país. Esse processo se deveu à redução das doenças infecciosas e ao aumento da prevalência 

dos adoecimentos e sofrimentos de longa duração (SCHRAMM et al., 2004). Fenômeno 

semelhante já havia ocorrido, desde a segunda metade do século XX, em países industrializados 

como Estados Unidos, Inglaterra e França despertando o interesse das ciências médicas, da 

Saúde Pública (notadamente, da Epidemiologia), da Sociologia e da Antropologia 

(CANESQUI, 2007).  

Nesses contextos, a tradição de estudos socioantropológicos sobre esses adoecimentos 

é um campo em ascensão desde a década de 1970, onde muitos autores desenvolveram 

pesquisas em torno de doenças cardíacas, cânceres, asma, artrite reumatoide, diabetes, entre 

outros. Isto concorreu para o pioneirismo sociológico e antropológico na investigação da 

experiência subjetiva de adoecidos e de seus familiares, no gerenciamento da enfermidade e o 

seu impacto na vida cotidiana. Revisões de literatura apontam a pertinência de considerar os 

estudos com adoecimentos e sofrimentos de longa duração nas suas especificidades, 

significação e experiência, repercussões nas vidas e biografias dos sujeitos, na rede de apoio 

social e nos serviços de saúde (CANESQUI, 2007).   

 

2.1. CRONICIDADE E LONGA DURAÇÃO 

 

Antes de adentrar em conceitos específicos do referencial da experiência com a 

enfermidade de longa duração, faz-se necessário discutir o de cronicidade. A cronicidade é um 

conceito biomédico, especialmente clínico, que se refere à impossibilidade de cura de uma 
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doença. Em outras palavras, seria um conceito criado para aquelas condições de saúde que 

podem ser tratadas, mas não curadas (CANESQUI, 2015). Assim, sob uma perspectiva clínica 

e epidemiológica, o adjetivo “crônico”, quando associado aos termos doença ou condição, se 

refere ao tempo de duração de um estado de saúde comprometido que se estende por longos 

períodos ou por toda a vida da pessoa. Nesse sentido, há períodos caracterizados por 

estabilidades e instabilidades variáveis e com consequências físicas, psicológicas e sociais 

próprias de cada doença e sujeito. 

Atualmente, as doenças crônicas são as principais causas de morte no mundo. Elas 

respondem a um total de 36 milhões dos óbitos por ano, o que corresponde a 63% das mortes, 

com destaque para as doenças do aparelho circulatório, diabetes, cânceres e doença respiratória 

crônica (WHO, 2011). Seguindo a tendência mundial, no Brasil essas doenças configuram-se 

como um problema de saúde pública de grande magnitude e correspondem a 72% das causas 

de mortes, com destaque para doenças do aparelho circulatório (31,3%), cânceres (16,3%), 

diabetes (5,2%) e doença respiratória crônica (5,8%) (MALTA, 2015).   

Na perspectiva biomédica, tais adoecimentos caracterizam-se por ter: etiologia múltipla; 

fatores de risco variados e combinados; curso clínico prolongado; origem infecciosa ou não 

infecciosa; e, também, associação com deficiências e incapacidades funcionais (SCHMIDT et 

al., 2011; MALTA, 2015). Além disso, essas condições clínicas requerem uma abordagem 

sistemática e integrada para o tratamento, exigindo assim estratégias dos sujeitos, dos 

profissionais e dos serviços de saúde, no sentido de responderem de forma proativa, contínua e 

integrada. 

Estudos epidemiológicos recentes desenvolvidos no Brasil evidenciaram que as doenças 

crônicas atingem indivíduos de todas as camadas socioeconômicas e, de forma mais intensa, 

aqueles pertencentes a grupos vulneráveis, como os idosos e os de baixa escolaridade e renda 

(MALTA, 2015). Além do que, sinalizaram que sua ocorrência é muito influenciada pelas 

condições de vida, pelas desigualdades sociais, não sendo resultado apenas dos estilos de vida. 

Contudo, tais adoecimentos compartilham fatores de risco em comum, que são: uso de tabaco, 

dieta inadequada, sedentarismo e consumo abusivo de álcool (MEETOO, 2008). 

Nesse sentido, ao longo da história, os estados considerados crônicos foram 

classificados e se desenvolveram ao passo das crescentes necessidades de saúde da população. 

Para a definição do conceito de condições crônicas a Organização Mundial de Saúde (OMS) se 

baseou nas relações entre saúde e desenvolvimento econômico, e nessa perspectiva registrou as 

crescentes necessidades e cuidados de saúde para doenças infecciosas como HIV/aids e 

tuberculose, e que foram estendidas para doenças não transmissíveis e distúrbios de longo 
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prazo. Dessa forma, as condições crônicas, passaram a abarcar: condições não transmissíveis; 

condições transmissíveis persistentes; distúrbios mentais de longo prazo; deficiências 

físicas/estruturais contínuas (WHO, 2005). 

Dessa forma, tais condições englobam não somente doenças, mas problemas e agravos 

de saúde e inclui também as deficiências físicas e mentais. Diante dessa classificação, para 

Barsaglini (2013), o conceito de doenças crônicas da OMS parece relativizar e por vezes excluir 

a base biológica/patológica em si desses processos, para contemplar um estado ou condição que 

persiste e necessita de cuidados duradouros. A autora tenciona as definições de adoecimento 

crônico e condição crônica como forma de ampliar a compreensão dessas formas de viver com 

determinadas situações biológicas, psíquicas e/ou sociais que envolvem não só o corpo físico, 

mas também os valores morais, as redes de apoio social e as relações sociais mais amplas 

(trabalho, escola, serviços de saúde, previdência social etc.).  

Com isso, a expressão condição crônica se torna coerente com um conceito de saúde 

mais ampliado que considera, inclusive, a subjetividade e o aspectos sociais, passando a 

reconhecer elementos para além do biológico nas conformações das demandas em saúde. Dessa 

forma, tais condições exigem responsabilidade coletiva, pública, e mobilizam saberes que estão 

na interface das Ciências Médicas e das Ciências Sociais e Humanas (BARSAGLINI, 2013). 

Sob um outro olhar, o da Antropologia da Saúde, podemos dizer que a cronicidade se 

refere a uma enfermidade de longa permanência e duração. Como não são necessariamente 

curáveis, uma das experiências mais marcantes e intensas com os adoecimentos e sofrimentos 

de longa duração é justamente a convivência com a enfermidade no cotidiano. Ao passo que, 

essas condições acompanham a vida dos adoecidos obrigando-os a viver com e apesar da 

doença (CONRAD, 1990).  

Nesse sentido, algumas peculiaridades são comuns aos adoecimentos e sofrimentos de 

longa duração, sendo elas: diagnóstico ou emergência marcado por crises recorrentes, onde o 

adoecimento passa a compor o próprio sujeito, afetando-lhe a identidade; perturbação da rotina 

cotidiana; ameaça ou não a vida; esperança de cura; incapacidades reversíveis ou irreversíveis; 

e sofrimentos físicos e morais a longo prazo (CONRAD, 1990; CANESQUI, 2007).  

Essas características se distinguem quando comparadas aos adoecimentos agudos. 

Nesses casos, o rompimento ou a perturbação da rotina acontece de maneira pontual, e logo se 

restabelece após tratamento específico, sem sofrer com alterações permanentes, de modo que a 

pessoa pode se designar “curada”. Entretanto, nos adoecimentos e sofrimentos de longa duração 

esses estabelecimentos da rotina serão sempre provisórios e sem tempo de garantia ou validade, 
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de modo que a pessoa convive com as incertezas dos acontecimentos futuros (FLEISCHER; 

FRANCH, 2015; BARSAGLINI, 2013). 

Nesse sentido, tais condições igualmente comprometem as biografias, as relações 

sociais, os modos de vida e as condições de saúde individuais e coletivas dos sujeitos (BURY, 

1991). Ademais, implicam pensar em um feixe de relações de longa duração que as pessoas 

adoecidas vão estabelecendo e que repercutem na totalidade de suas vidas: a relação do sujeito 

com a enfermidade; a relação com o cuidado, não restrito apenas aos serviços médicos 

(medicamentos, consultas, exames, etc.); as relações de apoio social; a produção de estratégias 

de enfrentamento e gerenciamento (ADAM; HERZLICH, 2001). Para Alves (1993), o ponto 

de partida para a compreensão da enfermidade na perspectiva socioantropológica é que ela está 

necessariamente presa a uma experiência intersubjetiva e socialmente construída, como será 

discutido adiante. 

 

2.2 EXPERIÊNCIA COM ADOECIMENTOS E SOFRIMENTOS DE LONGA 

DURAÇÃO 

 

Os primeiros estudos sobre a experiência da enfermidade se desenvolveram 

principalmente no contexto norte-americano como reação à centralidade médica dos estudos da 

época que tinham como enfoque principal a biomedicina, e baseavam-se, principalmente, na 

biologia humana, fisiologia e patologia. Nesse contexto, a doença era considerada apenas como 

um processo biológico. Diante disso, a Antropologia e a Sociologia da Saúde começaram a 

questionar a dicotomia cartesiana presente nas explicações do modelo biomédico, passando a 

conceber a saúde e a doença como processos psicobiológicos e socioculturais (LANGDON, 

2011). Nessa abordagem, a doença não era vista como um processo puramente biológico, mas 

também como resultado do contexto cultural heterogêneo e da experiência subjetiva do 

adoecido.  

Desde a década de 1970, vários antropólogos propuseram visões e teorias alternativas à 

biomedicina sobre o conceito de doença (FABREGA, 1974; GOOD, 1977; HAN; 

KLEINMAN, 1983; YOUNG, 1976; BROWN et al., 1998). Segundo esses autores, a doença 

não deve ser entendida como um evento exclusivamente biológico, mas sim como um processo 

experienciado, cujo significado é elaborado a partir dos códigos culturais e sociais de um dado 

contexto e situação biográfica da pessoa acometida (LANGDON, 2011). A partir dessa visão, 

os cientistas sociais passaram a desenvolver suas pesquisas no campo da saúde. 
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Foi nesse cenário que se distinguiram, na antropologia médica norte-americana, os 

conceitos de sickness, disease e illness (KLEINMAN, 1998; BROWN et al., 1998). Em síntese, 

sickness indica toda alteração do estado de saúde considerado normal, sua repercussão e o seu 

entendimento em termos socioculturais. E divide-se em duas categorias: disease e illness. O 

termo disease se reporta à doença tal como ela é apreendida pelo conhecimento médico, ou seja, 

como uma alteração somática ou psíquica. Por outro lado, a palavra illness corresponde ao 

conceito de doença como experiência, na medida em que se refere à percepção da pessoa e de 

sua rede de apoio social sobre um dado episódio de adoecimento. Na perspectiva colocada pelo 

verbete illness, a doença é entendida como processo intersubjetivo construído através de 

contextos socioculturais e vivenciado pelos sujeitos acometidos. Em outras palavras, a doença 

não é entendida apenas como um conjunto de sinais e sintomas físicos universais, mas como 

um processo intersubjetivo baseado na experiência com a enfermidade (TELLES; POLLACK, 

1981; ALVES, 1993). 

Os autores pioneiros em estudos voltados à compreensão da experiência com os 

adoecimentos e sofrimentos de longa duração tiveram suas investigações focadas nos eventos, 

nas explicações das enfermidades, ações e gerenciamento dos tratamentos. Os principais 

resultados desses estudos contribuíram para a formulação das políticas sociais e de saúde sobre 

o impacto desses adoecimentos nas vidas das pessoas acometidas. Dessa maneira, diante da 

complexidade envolvida em torno dos adoecidos, os estudos com base na experiência envolvem 

sempre processos igualmente complexos quanto aos saberes e as práticas a eles direcionadas 

(CANESQUI, 2007; 2013). 

Vale destacar que há pouca concordância sobre a definição do termo “experiência com 

a enfermidade” usado pelos estudiosos da Antropologia e da Sociologia da Saúde. Para Alves 

(1993) a “experiência com a enfermidade”, como uma categoria analítica, é um termo que se 

refere aos meios pelos quais os indivíduos e grupos sociais respondem a episódios concretos de 

doença (illness). Logo, assume-se que estudar a experiência de pessoas com um determinado 

adoecimento ou sofrimento de longa duração significa abordar, do ponto de vista teórico e 

empírico, aspectos da vida individual/privada e, ao mesmo tempo, da vida coletiva/social 

(CANESQUI, 2007; 2015; HERZLICH, 2004). 

Nessa perspectiva, a experiência é individual por abarcar o mundo subjetivo, corporal e 

íntimo do adoecido, mas inscreve-se também em um tempo e espaço social que é historicamente 

construído (AUGÉ, 1986). Com isso, a experiência com a enfermidade também está relacionada 

e sofre influências de um conjunto de externalidades: redes sociais de apoio, serviços de saúde, 

profissionais de saúde, condições de vida, entre outras. De maneira geral, as abordagens sobre 
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a experiência com os adoecimentos e sofrimentos de longa duração oscilam entre o peso 

atribuído ao indivíduo e aos elementos externos socioculturais nos quais estes estão inseridos 

(AUGÉ, 1986; HERLIZCH, 2004). 

Nesta investigação, trabalhou-se com o entendimento de que a experiência com a 

enfermidade de longa duração diz respeito às formas como as pessoas e suas redes de apoio 

social, em contextos sócio-históricos e situações biográficas específicas, expressam, 

interpretam e comunicam o lugar (inter)subjetivo e objetivo, bem como os impactos da 

enfermidade no self e na construção cotidiana de seu projeto de ser no mundo (CANESQUI, 

2007; 2013; FLEISCHER; FRANCH, 2015; DUARTE, 2003; HERLIZCH, 2004; ALVES, 

1993). Esse lugar é composto e atravessado por um conjunto de eventos (diagnóstico, crises, 

intervenções médicas, etc.), de relações (familiares, escolares, de trabalho, relação médico-

paciente, etc.), de marcadores sociais da diferença (gênero, raça, etnia, geração, orientação 

sexual, etc.) e de práticas de cuidado diversas, pois integram tecnologias médicas e populares. 

Tudo isso é mediado por significados, definições e interpretações construídos 

intersubjetivamente – por isso, social e culturalmente, que produzem (ou não) ações com vistas 

a criar, reorganizar ou manter e gerenciar seu modo de andar a vida (CANESQUI, 2013; 

ALVES; 1993; ALVES; RABELO, 1999). 

Diante disso, os primeiros estudos de abordagem não estreitamente médica, foram 

focados nos sujeitos e em seus familiares, buscando compreender como eles interpretavam e 

gerenciavam os problemas sociais e psicológicos decorrentes da nova condição. Nesse sentido, 

os principais achados observados foram: as incertezas sobre o futuro em relação ao 

desenvolvimento da condição; as crises recorrentes diante do diagnóstico; os sintomas; as 

prescrições médicas; o isolamento social; os ajustamentos no decorrer do curso da doença; as 

táticas de normalização; e os custos financeiros com o tratamento (STRAUSS et al., 1984).  

Sabe-se que, após a fase de profunda mudança e alguma aceitação do diagnóstico e/ou 

emergência da condição, há um processo de “normalização” da vida, em que a convivência com 

a doença na vida diária passa a ser um dos maiores desafios (STRAUSS et al., 1984; BURY, 

1991). Para Adam e Herzlich (2001), a expressão normalização faz referência à noção 

biomédica de readaptação, buscando relativizá-la e ampliá-la. Porém, na perspectiva 

antropológica, esse processo nunca é um retorno a um estado anterior à doença (disease). Ou 

seja, no plano da experiência, a normalização corresponde às interpretações e às ações que 

possibilitam aos sujeitos construírem uma “nova norma de vida” para levar uma vida tão normal 

quanto possível, mesmo com a enfermidade. Dito de outra maneira, trata-se das estratégias para 

inserir e “diluir” a experiência com a enfermidade e seus aspectos (sintomas, crises, marcas 
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corporais, etc.) na vida cotidiana, num esforço contínuo para produção das tessituras possíveis 

no tecido de suas relações interpessoais e sociais. 

Além das tentativas de normalização, a convivência com a enfermidade pode envolver 

impactos ou mesmo a perda do self ou da identidade (CHARMAZ, 1983). Nesse sentido, 

conviver com a enfermidade pode requerer, a depender de sua natureza clínica, uma série de 

cuidados, sendo os principais: reaprendizagem corporal; proteção do corpo; submissão a 

tecnologias biomédicas; alterações corporais e estéticas; questões morais; adoção de regimes 

médicos e dietéticos (CANESQUI, 2007). Todos esses fatores repercutem na concepção do self 

e na própria identidade, o que pode afetar a autoimagem e o autoconceito (CHARMAZ, 1983; 

KELLY; FIELD, 1996). No que tange à autoimagem, o indivíduo pode passar a se enxergar de 

forma desintegrada e/ou distorcida. Já com relação ao autoconceito, este pode ser afetado pela 

visão que os outros passam a ter do sujeito e a forma que estes respondem às suas ações 

(KELLY; FIELD, 1996).  

Em casos de condições que cursam clinicamente provocando alterações corporais (como 

os cânceres, a hanseníase, o diabetes, as síndromes genéticas, etc.), principalmente, o estigma 

costuma permear a experiência das pessoas acometidas. Tal qual descrito por Goffman (2008), 

o termo estigma se refere tanto a um traço como ao resultado de ser conhecido por possuir uma 

determinada característica, na maioria das vezes negativa, que gera preconceito e 

discriminação. Para o autor, há duas maneiras pelas quais os sujeitos sentem o estigma na sua 

experiência: uma, diz respeito à descoberta de ser diferente e da vergonha que o acompanha por 

possuir determinada característica; a outra, corresponde à internalização de valores sociais 

sobre esse traço diferente (GOFFMAN, 2008). Apesar das contribuições teóricas de Goffman 

nas discussões sobre estigma, há críticas à sua abordagem, uma vez que o autor dá pouca ênfase 

à ação e à criatividade dos sujeitos nos processos de enfrentamento e gerenciamento desses 

atributos estigmatizantes (ADAM; HERZLICH, 2001; CANESQUI, 2007). 

Para superar essa limitação da perspectiva goffmaniana, os estudos sobre experiência 

com a enfermidade têm evidenciado as formas diferenciadas e contextuais por meio das quais 

os sujeitos se valem de estratégias para atenuar ou evitar a estigmatização. Em geral, tem-se 

destacado: procurar esconder a condição e vivê-la em segredo, buscar estratégias para reduzir 

o peso da estigmatização, ao passo que outras procuram o isolamento social (CHARMAZ, 

1983; ADAM; HERZLICH, 2001).  

Outro conceito relevante nos estudos sobre experiência com adoecimentos e sofrimentos 

de longa duração é o de ruptura biográfica, proposto por Michael Bury (1982). Para Bury, o 

primeiro aspecto da experiência e da resposta à doença comprida é a ruptura biográfica 
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produzida pelas tentativas iniciais de lidar com as incertezas trazida pela nova condição. Dessa 

forma, a ruptura biográfica pode ser compreendida como uma experiência na qual as estruturas 

da vida cotidiana, seus significados e as formas de conhecimento em que se apoiavam sofrem 

rupturas, conduzindo a pessoa acometida a mobilizar recursos de diferentes ordens para 

enfrentar a nova situação, o que inclui repensar sua biografia (BURY, 1997). 

Segundo o autor, na primeira fase da ruptura biográfica, há uma quebra das crenças e 

comportamentos cotidianos. Esse estágio crítico, traduzido pela pergunta “o que está 

acontecendo comigo?”, envolve atenção para aspectos não conscientes e decisões sobre a 

procura de ajuda. A segunda fase, envolve um repensar fundamental da biografia pessoal e da 

autoimagem. E, por fim, há uma resposta a essa ruptura que envolve uma mobilização de 

recursos em face dessa situação alterada e uma nova readequação da vida (BURY, 1997). Nesse 

contexto, a ruptura biográfica sofrida não se configura apenas como uma experiência individual, 

mas se inscreve também no modo de vida dos seus grupos sociais, relacionamentos e condições 

de vida dos adoecidos (MONTAGNER; MONTAGNER, 2011).  

Cumpre destacar que a ruptura biográfica pode não ocorrer para algumas pessoas para 

quem o diagnóstico põe fim a peregrinações em serviços de saúde em busca de explicações 

legitimadas biomedicamente para seus infortúnios. Ademais, a ruptura biográfica não está 

circunscrita apenas ao momento do diagnóstico, uma vez que a pessoa enferma pode 

experimentar, ao longo do curso da enfermidade, novas rupturas, a depender da gravidade, da 

progressão do tratamento, do aparecimento de complicações, das situações de crise (agudização 

da condição crônica, numa interpretação biomédica) e mesmo em decorrência do seu 

engajamento nas relações sociais tanto em esferas privadas quanto pública de sua vida. 

O autor destaca ainda dois aspectos, um diz respeito ao impacto do tratamento na vida 

cotidiana, enquanto que o outro se refere à adaptação e ao gerenciamento de longo prazo da 

enfermidade e suas consequências (BURY, 1997). Todos esses aspectos representam uma 

descontinuidade na vida do indivíduo e nas suas interações sociais, provocando, por um lado, 

mudanças no seu comportamento e, por outro, respostas para uma reconstrução de um novo 

ritmo de vida (MONTAGNER; MONTAGNER, 2011). Nessa perspectiva, a reconstrução 

biográfica envolve o processo de ajustamento à enfermidade. Ao passo que a enfermidade 

progride, deslocam-se os aspectos de conduta das pessoas e de seus esforços para combatê-las 

e ajustá-las às novas demandas. Para isso, Bury (1997) coloca a importância do coping, das 

estratégias e dos estilos como estratégias de gerenciamento. 
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Segundo o autor, o coping corresponde aos processos cognitivos e emocionais de 

aprendizagem individual, ou seja, significa como tolerar ou conviver com os efeitos da 

enfermidade. Dessa maneira, depende da natureza da doença ou da magnitude dos danos que 

ela provoca. Ao passo que as estratégias dizem respeito aos esforços que são feitos pela pessoa 

em face da enfermidade, incluindo a mobilização de recursos, os manejos para amenizar seus 

efeitos ou mobilização dos recursos do contexto cultural e sua rede de apoio. Dessa forma, 

encontra-se relacionadas ao nível de suporte social disponível. E, por último, os estilos referem-

se às performances adotadas pelos sujeitos requeridas no con(viver) com a enfermidade e com 

as interações sociais. Em síntese, os sujeitos que sofrem com algum adoecimento e sofrimento 

de longa duração buscam estratégias de ajustamento e reorganização da vida que dêem um novo 

sentido de viver apesar da enfermidade. A seguir serão apresentados os principais elementos 

que compõem a experiência com o HIV/aids, especificamente. 

 

 

2.3. A EXPERIÊNCIA DE PESSOAS QUE VIVEM OU CONVIVEM COM HIV/AIDS 

 

 Neste tópico apresento os resultados de uma revisão sistemática de pesquisas 

qualitativas sobre a experiência de pessoas que vivem ou convivem com o HIV/aids no Brasil, 

publicadas em periódicos das áreas de Saúde Coletiva/Saúde Pública, Sociologia e 

Antropologia indexados e disponíveis na Scientific Electronic Library Online – Scielo Brasil 

entre os anos de 2006 e 201613.  

Na experiência dos interlocutores dos estudos revisados, o momento do diagnóstico e 

os primeiros dias após este apareceram como uma situação de estresse, “choque”, “baque”, 

“pancada”, “assustador” e o medo constante de desamparo social diante de uma provável 

revelação sorológica (ZAQUIEU, 2006; FERREIRA; FAVORETO, 2011; SILVA; SILVA 

2011; RENESTO et al., 2014). Apesar disso, foram relatadas a ressignificação da vida, a 

resiliência e as preocupações com o cuidado de si, como aspectos positivos (ZAQUIEU, 2006; 

PICELL; DÍAZ-BERMÚDEZ, 2014).  

Alguns estudos abordaram a experiência de adolescentes e jovens que vivem com o 

HIV/aids cuja via de transmissão foi vertical. Nesses casos, a revelação do status sorológico foi 

                                                           
13 A versão completa dessa revisão está em avaliação na Revista Ciência & Saúde Coletiva. Trata-se do artigo 

intitulado “A experiência de pessoas que vivem ou convivem com HIV/aids no Brasil: uma matassíntese 

qualitativa”. Além da minha, o texto conta com a colaboração de Lucas Pereira de Melo, Everson de Brito 

Damasceno, José Felipe Casado Paulo, Lumena Cristina de Assunção Cortez, João Paulo de Oliveira Câmara, 

Thaís Raquel Pires Tavares e Jared Wanderson Moura de Souza. 
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feita pelos profissionais da saúde ou pais. Nas narrativas, esse momento apareceu marcado pelo 

medo do preconceito, da discriminação e da reação do jovem; pelo desconforto da exposição 

da história familiar; e pelo medo das responsabilidades e culpabilização (MARQUES et al., 

2006; PAIVA et al., 2011; GALANO et al., 2012; ACOSTA; AMAYA; KOLLER, 2013; 

TAQUETTE; RODRIGUES; BORTOLOTTI, 2015; CARDIM; MOREIRA, 2013; 

OLIVEIRA; NEGRA; NOGUEIRA-MARTINS, 2012; CUNHA, 2012). Para adolescentes e 

jovens órfãos, o vírus como “herança” dificultava o acesso a oportunidades e a conquistas 

sociais, o que, consequentemente, se vinculava a situações de pobreza, de violação dos direitos 

humanos e de aquisição precoce de responsabilidades nos afazeres domésticos (MOREIRA et 

al., 2012). 

Os resultados dos estudos demostraram as desigualdades de gênero como uma 

característica que modela e diferencia as experiências de PVHA, notadamente de mulheres. 

Nesse sentido, destacaram-se a feminização da epidemia, os estereótipos sociais de 

fragilidade/passividade feminina, e a experiência com a maternidade. Por um lado, alguns 

fatores foram apontados como limitadores da experiência de “ser mãe” para mulheres 

soropositivas, sendo os principais: o risco de transmissão vertical do vírus; os dilemas na 

decisão de aborto; as especificidades do período puerperal; os procedimentos de prevenção da 

transmissão vertical desde o pré-natal até o puerpério (em especial, a supressão do aleitamento 

materno); a necessidade de cuidados específicos após o nascimento da criança; e a sobrecarga 

e sofrimento decorrentes (AGUIAR-SIMÕES; BARBOSA, 2006; OLIVEIRA, 2009; 

DARMONT et al., 2010; MONTEIRO et al., 2016; VILLELA et al., 2012; FONSECA; 

IRIART, 2012). Há ainda as limitações e preocupações decorrentes das relações afetivo-sexuais 

e familiares, por exemplo: as formas diferenciais de conjugalidades e como isso se expressa (ou 

não) em suporte social, corresponsabilização com os parceiros (paternidade), além das 

apreensões com os cuidados dos filhos diante do medo da morte ou incapacidade da mãe, o que 

estende a responsabilização à família ampliada (DARMONT et al., 2010; GALANO et al., 

2012; VILLELA et al., 2012; ZIHLMANN; ALVARENGA, 2015). 

No que tange às parcerias sexuais esporádicas e duradouras, observou-se a centralidade 

dos dilemas concernentes à revelação da condição sorológica à pessoa com quem a PVHA se 

engaja afetiva e/ou sexualmente como forma de evitar situações de preconceito, discriminação 

e acentuação de estigmas (MAKSUD, 2012; ANDRADE; IRIART, 2015; MONTEIRO et al., 

2016; PAIVA et al., 2011; FERREIRA; FAVORETO; GUIMARÃES, 2012; NASSER; 

NEMES, 2016; BORGES; SILVA; MELO, 2017). Tais dilemas acarretaram dificuldades para 

iniciar relacionamentos afetivo-sexuais ou abstinência sexual, além de acionarem nos 
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interlocutores das pesquisas e nas pessoas com as quais buscavam parcerias, representações de 

contaminação, contágio e risco, mesmo em face do uso de preservativos (OLIVEIRA, 2009; 

AMORIM; SZAPIRO, 2008; DE LUIZ, 2013; SAID; SEIDL, 2015; ZIHLMANN; 

ALVARENGA, 2015; BORGES; SILVA; MELO, 2017).  

Entretanto, nos relacionamentos duradouros, foram relatadas estratégias de negociação 

do uso do preservativo nas relações sexuais, o que podia levar à adoção dessa prática de 

prevenção ou ao abandono da mesma, a depender das relações de confiança, do vínculo entre 

os parceiros e, inclusive, da impossibilidade de negociação (MAKSUD, 2012; VILLELA et al., 

2012; SAID; SEIDL, 2015, D’OLIVEIRA; COUTO; CARDOSO, 2007). Nessas análises 

foram consideradas as interseccionalidades entre marcadores sociais da diferença como: 

gênero, classe social, escolarização, lugar de origem, orientação sexual e raça. Cumpre destacar 

ainda, as práticas sociais de busca de parceiros sexuais que tensionam a noção epidemiológica 

de risco e o modelo de prevenção que orienta as políticas de saúde brasileiras, com destaque 

para as práticas de barebacking14 (SILVA; IRIART, 2010; DE LUIZ, 2013).  

Além das questões pessoais suscitadas pelas situações de preconceito, discriminação e 

estigma (ocultamento da TARV para amigos e familiares, o segredo no trabalho e em atividades 

de lazer) (MARKSUD, 2012; GARRIDO et al., 2013), os interlocutores dos estudos expuseram 

as maneiras como essas situações se institucionalizavam nos serviços de saúde, acarretando em 

fragilidades de vínculo e no agravamento das dificuldades de adesão ao tratamento 

(MARQUES et al., 2006; SILVA; IRIART, 2015; MELCHIOR et al., 2007). Diante dessas 

situações de estigmatização, as principais estratégias de enfrentamento e administração 

relatadas foram: o isolamento social (medo de tensões e confrontos sociais) (MONTEIRO et 

al., 2016; NASSER; NEMES, 2016); a manutenção do segredo em relação à condição 

sorológica (ALMEIDA; LABROCINI, 2007; PAIVA et al., 2011; GALANO et al., 2012; 

CARDIM; MOREIRA, 2013; NASSER; NEMES, 2016; GUIMARÃES; MARTIN; 

QUIRINO, 2007; RENESTO et al., 2014; OLIVEIRA, NEGRA; NOGUEIRA-MARTINS, 

2012; BORGES; SILVA; MELO, 2017); o apoio de pessoas vinculadas à família, à vizinhança 

e à escola, sobretudo quando se trata da experiência de crianças, adolescentes e jovens 

(MARQUES et al., 2006; PAIVA et al., 2011; ACOSTA; AMAYA; KOLLER, 2013; 

CARDIM; MOREIRA, 2013; SILVA; SILVA, 2011; OLIVEIRA, NEGRA; NOGUEIRA-

                                                           
14 De acordo com Silva e Iriart (2010), o termo barebacking significa, literalmente, cavalgar ou montar sem cela 

e passou a ser usado na comunidade gay (norte-americana), em meados de 1990, de forma analógica, para designar 

práticas de engajamento intencional em relações sexuais sem o uso de preservativo. 
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MARTINS, 2012); a religiosidade como fonte de suporte, superação e integração social 

(ANDRADE; IRIART, 2015; FERREIRA; FAVORETO, 2012; PINHO; PEREIRA, 2012; 

SILVA; AYRES, 2009); o ativismo biossocial, principalmente por meio do engajamento em 

ONGs (ZAQUIEU, 2006; PICELL; DÍAZ-BERMÚDEZ, 2014; VALLE, 2015); e, por fim, o 

uso de redes e mídias sociais como espaços de sociabilidade virtual, de busca de parcerias 

sexuais/afetivas e de compartilhamento de informações e experiências (NETO et al., 2015; 

SILVA; IRIART, 2010; DE LUIZ, 2013; BORGES; SILVA; MELO, 2017). 

 No corpus analisado, apenas um artigo abordou um cenário rural, introduzindo, assim, 

uma nova territorialidade nos estudos revisados, já que esses se concentraram em espaços 

urbanos de centros metropolitanos (GUIMARÃES; MARTIN; QUIRINO, 2007). No contexto 

estudado, a percepção da aids como uma doença “de fora”, doença de “cidade grande”, 

implicava em despreocupação com as práticas de prevenção, uma vez que as pessoas residentes 

no meio rural estariam livres desse perigo. Os autores chamaram atenção para o fato de a 

migração para “cidade grande” estar relacionada à disseminação do HIV em meios rurais, uma 

vez que das 22 mulheres entrevistadas, 13 foram infectadas pelos maridos e companheiros que 

trabalharam em São Paulo (GUIMARÃES; MARTIN; QUIRINO, 2007). 

Por fim, a classificação atual da infecção pelo HIV como uma condição de longa 

duração, diferente, portanto, da aids como doença fatal, apareceu nos estudos como o contexto 

no qual se delineiam o gerenciamento do cuidado na vida cotidiana (COSTA; OLIVEIRA; 

FORMOZO, 2015; CERQUEIRA; RODRIGUES, 2016; PEREIRA NETO et al., 2015; 

CUNHA, 2012). No geral, foram abordadas: as dificuldades de acesso aos serviços de saúde 

(custo, transporte, horários de trabalho) (OLIVEIRA, 2009; FERREIRA; SILVA, 2012); as 

estratégias de adesão à TARV, os obstáculos colocados pelos efeitos colaterais e, em todo caso, 

o papel que o medicamento assume no cotidiano das PVHA (NASSER; NEMES; 2016; 

FERREIRA; FAVORETO, 2011; SILVA; SILVA, 2011; MELCHIOR et al., 2007; 

OLIVEIRA; NEGRA; NOGUEIRA-MARTINS, 2012; PICELL; DÍAZ-BERMÚDEZ, 2014), 

os simbolismos associados aos exames laboratoriais, principalmente de verificação da carga 

viral e de contagem dos linfócitos T CD4 (SILVA; AYRES, 2009); a alimentação e os rituais 

de comensalidade (COSTA; OLIVEIRA; FORMOZO, 2015; MOREIRA et al., 2012); o 

protagonismo dos sujeitos e a produção da autorresponsabilização pelo cuidado em saúde 

(SAID; SEIDL, 2015; FERREIRA; FAVORETO, 2011; ZIHLMANN; ALVARENGA, 2015); 

e, por último, as relações com os serviços e profissionais da saúde e a produção de itinerários 

terapêuticos marcados pelos imbricamentos entre os setores de assistência à saúde informal, 
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popular e profissional (PINHO; PEREIRA, 2012; CARDIM; MOREIRA, 2013; SAID; SEILD, 

2015; SILVA;SILVA, 2015; ROSSI; PEREIRA, 2014). 

Em síntese, os estudos analisados destacaram a permanência e a atualização das variadas 

formas de estigmatização a que estão expostas as PVHA e, notadamente, o protagonismo desses 

sujeitos na produção cotidiana de estratégias de enfrentamento e administração desses estigmas, 

com ênfase na construção de redes de sociabilidade e de solidariedade por meio do engajamento 

em movimentos sociais (ONGs e associações) e mesmo nas mídias sociais. Esse ativismo 

biossocial foi apresentado como uma forma de agenciamento político relevante na medida em 

que permitia, para alguns interlocutores, a produção de novas identidades e de novas narrativas 

para suas experiências com o HIV/aids (ZAQUIEU, 2006; PICELL; DÍAZ-BERMÚDEZ, 

2014; VALLE, 2015). 

O produto dessa revisão de literatura, permitiu elencar as formas diferenciais da 

experiência de PVHA e os elementos que as atravessam: as questões de gênero, identidade de 

gênero e orientação sexual e suas implicações na busca, na construção e na manutenção de 

parcerias afetivo-sexuais; a experiências de ser mulher-mãe vivendo com o HIV/aids e o 

enfoque das práticas de saúde nas questões reprodutivas dessas mulheres; o lugar do 

silêncio/segredo como estratégia de evitação de situações de preconceito, discriminação e 

estigmatização; as condições de vulnerabilidade a que a população em tela se encontrava antes 

do diagnóstico e como essas condições influenciam no processo de tratamento com uma 

condição de longa duração; a maneira como as representações sociais da “aids de antes” (doença 

fatal) são acionadas e atualizadas no contexto atual da epidemia, o que se inter-relaciona com 

o imperativo do silêncio/segredo como forma de evitar o estigma; as dificuldades 

experimentadas na adesão à TARV; e o papel da família, dos amigos e da escola como rede de 

apoio social e sua importância na experiência com o HIV/aids.  

Nesse tópico, observamos a diversidade de assuntos que compõem e marcam a 

experiência de pessoas que vivem com adoecimentos de longa duração, especialmente o 

HIV/aids nos diferentes contextos e estágios de vida. Contudo, apesar da diversidade de 

aspectos suscitados pelos estudos, observou-se lacunas no conhecimento científico que dêem 

conta das atualizações que o dispositivo da aids no Brasil tem sofrido nos últimos 20 anos e 

como isso pode repercutir na experiência das PVHA. A seguir, discuto o impacto da internet e 

mídias sociais enquanto campo de investigação, compartilhamento de informações e de 

interação social entre os adoecidos. 
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2.4 INTERNET, COMUNIDADES VIRTUAIS E HIV/AIDS  

 

Durante as duas últimas décadas vivenciamos uma expansão das tecnologias de 

informação e comunicação (TICs). Estas, por sua vez, ganharam destaque na sociedade 

contemporânea por contribuir significativamente para alterações nas formas de relacionamentos 

sociais em diversos sentidos (ARAÚJO; PENTEADO; SILVA, 2015). Além de ser um espaço 

de divulgação e compartilhamento de informações diversificadas, disponível e de rápido acesso, 

o intenso uso das TICs abriu novas possibilidades de socialização entre as pessoas. Dessa forma, 

a sociedade vem passando por reconfigurações mediatizadas por muitos aparatos digitais 

(PINHO, 2012). Em outras palavras, a internet contribuiu para novos processos de 

relacionamentos e (con)vivências (CASTELLS, 2013). 

Nesse contexto, a produção de informações e a disputa pela formação da opinião se 

transformaram, deixando de ser unidirecionais e verticais, como tradicionalmente acontecia na 

televisão e jornais impressos, passando a ser multidirecionais e horizontais a partir das 

diferentes possibilidades criadas nesses ambientes virtuais (VILLELA, 2014). Com essas 

transformações o próprio indivíduo passou a produzir informações, organizando seu próprio 

site, blogue ou página no Facebook e, com isso, a internet passou a oferecer novas 

oportunidades tanto para a difusão quanto para a produção de informações (PEREIRA NETO 

et al., 2015). Dessa forma, a sociedade entrou na “Era da Informação” com a internet 

produzindo um enorme impacto na vida das pessoas (CASTELLS, 2013).  

Diante dessa realidade, no campo da saúde, um conjunto de sujeitos passaram a utilizar 

a internet em busca de informações e comunicação com outras pessoas, no intuito de melhorar 

suas condições de saúde e de vida. Em geral, nas comunidades virtuais disponíveis na rede de 

computadores que trabalham a saúde como tema, navegam pessoas que buscam esses ambientes 

para expor suas experiências, tirar dúvidas sobre tratamentos, opiniões, emoções e, inclusive, 

criar relacionamentos visando dar ou receber apoio diante de alguma condição ou enfermidade 

(MEDINA, 2013). Essas novas formas e possibilidades de sociabilidade foram denominadas de 

cibercultura. 

O termo cibercultura foi descrito por Levy (1999) para descrever uma nova forma de 

comunicação que abrange todos os acontecimentos envolvidos no ciberespaço, ou seja, os 

fenômenos associados às formas de comunicação mediadas por computadores usando a 

internet. Nesses espaços virtuais muitos fenômenos da esfera privada, como questões abertas 

que surgem no cotidiano, são lançados e fragmentados como problemas pessoais que um 

determinado grupo enfrenta e busca resolver sozinhos na internet (BAUMAN; MOURO, 2015).  
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Segundo o sociólogo Henry Jenkins (2013), os avanços tecnológicos convergem em um único 

ponto, interligando múltiplas plataformas a uma só rede, incentivando a busca de novas 

informações e conteúdo. Nesse cenário, as convergências não ocorrem única e exclusivamente 

por conta dos aparelhos tecnológicos, mas dentro das interações sociais das pessoas, embutidas 

dentro de nossos cotidianos.  

Este fator é de suma importância na construção de uma inteligência coletiva, partindo 

do pressuposto de que cada indivíduo não pode dominar toda ciência disponível, mas ao 

associar-se e unir-se uns com os outros, podem se configurar como uma fonte alternativa 

midiática, como um grande quebra-cabeças em construção. Pierre Levy (1998, p. 20) diz 

“ninguém sabe tudo. Todo o conhecimento reside na humanidade”, referindo-se à construção 

de uma comunidade de conhecimento que avança e se aprimora na medida em que rompemos 

com as antigas formas de interação com esta comunidade (JENKINS, 2013). 

Para isso, Jenkins (2013) cita a teoria sobre o “paradigma do expert”, onde argumenta 

que as expertises dos indivíduos possuem limitações, indo de encontro com o pensamento de 

Levy. Porém, as comunidades virtuais, e consequentemente as interações que lá ocorrem, 

garantem um aprofundamento diverso, combinando e complementando as discussões lá 

desenvolvidas. Cada indivíduo desempenha um papel fundamental na construção do 

conhecimento, trazendo elementos diferenciados dos demais, ou seja, cada um tem algo a 

acrescentar na construção da comunidade, sua inteligência coletiva e experiências 

compartilhadas. 

Diante disso, no contexto atual de maturidade da epidemia da aids, ainda cerca de 2,1 

milhões de novos indivíduos são diagnosticados com o HIV/aids por ano no mundo (UNAIDS, 

2015). Consequentemente, novos desafios e enfrentamentos são postos a esses sujeitos, uma 

vez que essas pessoas precisam ter acesso a serviços e tecnologias oferecidas pelo sistema 

oficial de saúde e também necessitam de apoio social e emocional diante do diagnóstico do 

HIV e das dificuldades enfrentadas em viver com essa condição. 

Nesse cenário, as redes sociais criadas nesses espaços de virtualidade são ambientes 

onde é possível formar grupos de suporte on-line que se apresentam como uma alternativa para 

a busca de participação, no intuito de criar relacionamentos entre sujeitos com interesses afins 

(MEDINA, 2013). No contexto atual marcado por um número significativo de PVHA que 

vivem sua condição em segredo, esses espaços se configuram como uma nova tendência e uma 

estratégia de enfrentamento e gerenciamento da enfermidade.  

Garbin (2012) sinalizou que pessoas que sofrem com enfermidades e condições 

consideradas estigmatizantes, como é o caso do HIV/aids, encontram no anonimato virtual uma 
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estratégia de falar sobre suas queixas, esclarecer dúvidas, adquirir informações sobre a saúde, 

sem precisar se colocar, pessoalmente, e publicizar suas condições. Na maioria das vezes, essas 

pessoas têm por objetivo seguir um estilo de vida saudável, revelando uma postura proativa e 

de autocuidado em relação à saúde. Nesse sentido, a internet possibilita a criação de redes de 

suporte e de ajuda mútua (ARRUDA, 2013). 

Nessa perspectiva, o estudo realizado por Frossard e Dias (2016) analisou o impacto da 

internet na interação de pessoas adoecidas e demostrou que os espaços virtuais, por exemplo, 

blogues, páginas e comunidades do Facebook, foram entendidos como um espaço de criação 

de biosocialidades15. Esses espaços possuem um agrupamento de indivíduos que apresentam 

uma condição de vida em comum, marcado pelas trocas de saberes e experiências. A 

biosocialidade foi descrita por Rabinow (1997), em referência a formas de sociabilidades e de 

produção de identidades (bioidentidades) sociais a serem formadas com base em condições 

genéticas ou biológicas.  

Nesse sentido, destaca-se o anonimato vivenciado nesses espaços virtuais como um 

possível facilitador das interações sociais. O anonimato pode introduzir aspectos positivos, na 

medida em que não impõe bloqueios sociais, favorecendo a interação livre de posição social, 

econômica, étnica e regionais (SEPARAVICH; CANESQUI, 2012). Entretanto, essa “interação 

livre” não se dá de forma tão livre assim. Nesses ambientes, como observado em minhas 

observações e resultados desta pesquisa, havia interferência de marcadores sociais da diferença, 

uma vez que essas interações sofrem controles diversos, principalmente dos autores da página 

e de outros seguidores. Voltaremos a esse ponto no capítulo5. Apesar disso, a internet cria 

novas formas de interação não geográficas que possibilita a comunicação à distância. Dessa 

maneira, como revelado por Honorato (2014, p. 481): “mudam-se as formas relacionais, os 

meios de comunicação, mas os fins permanecem os mesmos: o de estarem em contato com 

outros humanos”.  

Por tudo isso, as relações e comunicações sociais criadas nas comunidades virtuais, nos 

sites, no Facebook, nos blogues, nos fóruns e em outros meios, começaram a despertar, 

recentemente, o interesse de pesquisadores como fontes de informação que fogem das técnicas 

de investigação qualitativa tradicionais e usualmente empregadas nas Ciências Sociais e 

Humanas em Saúde (SEPARAVICH; CANESQUI, 2012; PEREIRA NETO et al., 2015). 

                                                           
15 No caso do HIV/aids, um aspecto a se destacar foi a construção de espaços de biosocialidades criados nas ONGs 

e associações, que tornaram o HIV/aids assunto de grupos e motivo de lutas sociais no Brasil. Ou seja, antes os 

espaços de reunião, compartilhamento, mobilização política e acesso à informação não se dava na internet, mas 

em contextos de interação social face a face e institucionalizados (grupos e ONGs) (VALLE, 2008; 2015). 
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Somado a isso, a divulgação da tecnologia e o crescimento do número de pessoas com 

adoecimentos e sofrimentos de longa duração no Brasil, vem motivando o aparecimento desses 

espaços no contexto nacional. A partir dessas observações, alguns estudos foram desenvolvidos 

na última década usando o ciberespaço como fonte de informação. Destacarei aqui algumas 

dessas produções.  

Silva e Iriart (2010) discutiram a prática e os sentidos do barebacking entre homens 

soropositivos que fazem sexo com homens, considerando as implicações e conflitos vividos por 

eles nesses novos contextos de epidemia do HIV/aids, através de uma etnografia on-line no 

Orkut. O estudo reforçou a importância de se considerar a internet como campo de pesquisa, 

dados os aspectos socioculturais presentes. 

Pereira Neto e colaboradores (2015) realizaram uma etnografia virtual em três grupos 

on-line no Facebook que reúnem pessoas que vivem com diabetes, com hepatite C e com 

HIV/aids, onde analisaram o empoderamento proporcionado pela internet e a validade dos 

saberes médicos na visão desses usuários diante das suas condições.  

Separavich e Canesqui (2012) analisaram as representações e os relatos da experiência 

com a menopausa contidos no site brasileiro da internet “Menospausa – o site da mulher 

madura”. Para os autores, tratava-se de um espaço de interatividade, no qual procuraram 

identificar aspectos do climatério/menopausa, da vivência desse processo e das ações de 

cuidados adotadas por mulheres que passavam por essa fase da vida.  

Vencato (2015) a partir de etnografia em sites, em fóruns e no MSN (programa de 

mensagem instantânea on-line), analisou as noções de “real” e “virtual” e como se constrói a 

hierarquia entre as sócias de um clube brasileiro para crossdressers (homens que se vestem de 

mulheres) que se organiza a partir da internet. Nesse contexto, analisou-se o impacto dessa 

hierarquia nas negociações e nas relações sociais dentro e fora do clube na produção de uma 

“crossdressers de verdade”.  

Almeida e Guimarães (2015) analisaram os blogues pró-anorexia, ou blogues Pró-Ana, 

como são popularmente conhecidos, produzidos por indivíduos do sexo masculino, para 

entender seus comportamentos anoréxicos e o espaço que os blogues ocupam na vida desses 

sujeitos. Os resultados sugerem que essa população faz da internet uma rede de apoio com 

características de ajuda mútua e de produção de autonomia para a prática anoréxica.  

Todos esses estudos demostram o potencial e a demanda desse tipo de ambiente on-line. 

No caso do HIV/aids, o Brasil possui diversas comunidades de PVHA com grande número de 

usuários, tais como: o “Projeto Boa Sorte”; o blogue “Diários de um Jovem Soropositivo”; e as 

páginas no Facebook: “Loka de Efavirenz”; “Super Indetectável”; “Rede Nacional de 
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Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/Aids”; e “Amigos Positivos - Semeando Vidas”, para 

enumerar alguns. Esses espaços têm se configurado, sobretudo, como formas de engajamento 

político que têm tensionado o silêncio e o segredo em torno da condição estigmatizante de viver 

com o HIV/aids na contemporaneidade, além de aspectos diversos que marcam a experiência 

de viver e conviver com essa condição.  

Essas são páginas em que os sujeitos se sentem “protegidos”, uma vez que o risco de 

discriminação, embaraço e rejeição é drasticamente “reduzido” (SEPARAVICH; CANESQUI, 

2012). No entanto, no caso do HIV/aids, e no blogue objeto deste estudo, esse espaço pode 

servir para reforçar e atualizar estigmas e preconceitos que foram historicamente construídos 

em torno da condição como veremos nos capítulos que seguem. Ademais, nesses ambientes os 

usuários podem trocar informações, contar suas experiências e se socializar virtualmente e, às 

vezes, fora desses espaços on-line. Adiante, são discutidas as questões metodológicas do 

estudo, o que inclui tanto os métodos (técnicas de pesquisa) quanto o referencial teórico 

empregado. 
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CAPÍTULO 3 

 



52 

 
 

3 METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo, apresento o desenho teórico-metodológico do estudo. Ou seja, o 

esclarecimento sobre a metodologia qualitativa empregada e suas abordagens, a descrição do 

ambiente de estudo, as técnicas empregadas na coleta dos dados, a operacionalização do 

trabalho de campo, análise dos dados, bem como os aspectos éticos que orientaram a realização 

da pesquisa. 

Nesta investigação, entende-se por metodologia a descrição da estratégia, plano de ação, 

processo ou design por trás da escolha e uso de um método e teorias em particular para a 

obtenção dos resultados esperados. Já os métodos compreendem as técnicas e procedimentos 

usados para coletar e analisar dados relacionados à questão de investigação (CARTER; 

LITTLE, 2007). 

Nesse sentido, teoria e método foram considerados de forma integrada e articulada nesta 

pesquisa. Para Minayo (2008), o conceito de metodologia deve ser discutido de forma 

abrangente e concomitante, contemplando: a) a discussão epistemológica sobre o “caminho do 

pensamento” que o tema ou o objeto de investigação requereu; b) a apresentação adequada e 

justificada dos métodos, das técnicas e dos instrumentos operativos que foram utilizados para 

as buscas relativas às indagações da investigação; c) a “criatividade do pesquisador”, ou seja, 

sua marca pessoal e específica na forma de articular teoria, métodos, achados, observações ou 

de qualquer outro tipo específico de resposta às indagações científicas. 

 

3.1 ABORDAGEM E TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

A abordagem metodológica utilizada neste estudo foi a pesquisa qualitativa. O objeto 

empírico foram os comentários dos seguidores e as postagens feitas pelo autor de um blogue 

brasileiro sobre HIV/aids. Teve-se como referencial teórico a literatura socioantropológica 

sobre a experiência com adoecimentos e sofrimentos de longa duração e os estudos sobre 

internet e saúde já discutidos no capítulo anterior. 

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa qualitativa se preocupa com uma realidade 

que não pode ser quantificada, respondendo a questões muito particulares, pois investiga o ser 

humano em sociedade, suas relações e instituições, sua história e sua produção simbólica 
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(FLICK, 2009). Nesta investigação, o referencial metodológico empregado foi a etnografia 

virtual, também denominada etnografia on-line ou netnografia (HINE, 2004).  

A etnografia virtual vem sendo utilizada em alguns estudos das Ciências Sociais e 

Humanas desenvolvidos em ambientes virtuais na internet, e que podem ser concebidos como 

uma resposta adaptativa e plenamente comprometida com as relações, as especificidades e as 

conexões estabelecidas nos campos virtuais onde a pesquisa é realizada (HINE, 2004). 

No entanto, existe um debate em relação a sua confiabilidade. Para Christine Hine 

(2004), autora do livro “Etnografía virtual”, um dos principais problemas enfrentados em 

estudos etnográficos na internet é encontrar uma forma de interação com os sujeitos do estudo 

adequada ao propósito etnográfico que a pesquisa requer. Na tradição antropológica, a 

etnografia demanda a participação do etnógrafo, abertamente ou de maneira discreta em campo, 

na vida cotidiana das pessoas durante um período de tempo, observando o que acontece, 

escutando o que se diz, fazendo perguntas; enfim, coletando a variedade de dados disponíveis 

que sirvam para iluminar o tema em estudo (HAMMERSLEY; ATKINSON, 2009). 

Em contrapartida, a etnografia virtual tensiona essa ideia tradicional de campo16 

concreto ao afirmar que a pesquisa em campo não implica, necessariamente, mover-se de um 

lugar para outro, ou seja, não requer uma observação participante face a face. Para Hine (2004), 

as comunidades virtuais inauguraram um espaço de interações mediado por computadores, 

desterritorializado e sem limites geográficos, o que permite tais tensionamentos. Ao colocar 

tais afirmações, não se advoga que a relação desapareça ou que não seja construída entre o 

pesquisador e seu objeto de estudo. Para o etnógrafo virtual, navegar nos sítios disponíveis na 

internet que servem de campo de pesquisa, tem como propósito fundamental se aproximar da 

experiência dos sujeitos e explorar as relações sociais desenvolvidas nos próprios espaços de 

virtualidade (HINE, 2004).  

Além disso, alguns escritores defendem que não se pode mais pensar na internet apenas 

como uma maneira de se realizar pesquisas ou divulgar instrumentos, mas sim como um campo 

social, virtualizado, onde existem novas normas e regras que atuam diretamente no 

comportamento desses “sujeitos digitalizados” (HONORÁTO, 2014).  

Diante disso, a interação entre pesquisador e sujeitos da pesquisa na etnografia virtual 

pode acontecer tanto no contexto on-line como no off-line. Segundo Hine (2004) a inserção do 

pesquisador no campo virtual pode se dar de duas formas, a depender das características do 

campo: “lurker” ou “insider”. A primeira, diz respeito a uma observação participante mais 

                                                           
16 Para Minayo (2008) o campo corresponde ao recorte espacial que tem a abrangência, em termos empíricos, do 

recorte teórico correspondente ao objeto da investigação. 
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“silenciosa”, sem interferência ou interação com o meio investigado. A segunda, é mais 

relacional, “ativa”, na qual há uma proximidade e interação significativa entre o pesquisador e 

os interlocutores da pesquisa (HINE, 2004; NETO et al., 2015). Para contemplar a 

complexidade oferecida por essas formas de interação, reitera-se os 10 princípios que 

fundamentam as etnografias virtuais, bem como suas características (HINE, 2004): 

1) A presença continuada do etnógrafo no seu campo de pesquisa, combinado com 

um profundo compromisso com a vida cotidiana dos sujeitos que ali interagem 

virtualmente;  

2) As mídias interativas nos desafiam e nos dão a oportunidade de fazer etnografia, 

pois esses espaços se configuram também como espaços de interação social; 

3) O crescimento das interações virtuais nos convida a reconsiderar a ideia de uma 

etnografia ligada a um espaço concreto, expandindo o conceito inclusive para 

múltiplos espaços; 

4) É necessário repensar o conceito de campo de estudo. O objeto da investigação 

etnográfica pode ser remodelado ao nos concentrarmos sobre o fluxo e a 

conectividade em vez da localização e fronteira como princípio de organização; 

5) O desafio de etnografia virtual é examinar como estão definidos os limites e 

conexões, especialmente entre o que é “virtual” e “real”; 

6) Junto ao deslocamento do conceito espacial, vem o temporal. A etnografia 

virtual é um interstício, no sentido de que convive várias atividades tanto do 

investigador quanto dos participantes do estudo em um dado momento; 

7) A etnografia virtual é irremediavelmente parcial. As descrições que surgem do 

campo podem se basear em ideias de relevância estratégica para a análise e não 

em representações fiéis a realidade objetiva apresentada; 

8) Envolve uma intensa imersão pessoal no campo, para exploração e compreensão 

das experiências e seus contextos envolvidos; 

9) As novas tecnologias de interação permitem que os informantes apareçam, ou 

seja, estejam presentes dentro da etnografia e ao mesmo, estejam ausentes;  

10) A etnografia não é apenas virtual, no sentido de falta de corpo físico. 
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 No contexto da sociedade “hiperconectada”17 (BAUMAN; MOURO, 2016), a 

internet e as mídias sociais abriram espaços para o diálogo público sobre aspectos da vida que, 

no caso do HIV/aids, costumavam (e ainda costumam) ser resolvidos no espaço privado. Dessa 

forma, esses ambientes tecem consequências importantes na relação individual que se tem com 

a tecnologia e sobre as relações sociais que neles são construídas (HINE, 2004). Nesta pesquisa, 

a etnografia virtual permitiu compreender um sentido enriquecido dos significados que são 

produzidos por PVHA no cotidiano de suas vidas, nesses espaços de virtualidade e interação 

social. Adiante, serão descritos as etapas da incursão etnográfica, bem como a construção da 

etnografia como produto escrito.  

 

3.2 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE ESTUDO 

 

O campo empírico desta pesquisa compreendeu um blogue pessoal de um jovem 

brasileiro sobre o HIV/aids denominado “Diário de um Jovem Soropositivo”. O blogue é 

dividido em três sessões organizativas, “Diário”, “Artigos” e “Notícias”, que serão detalhadas 

no próximo capítulo. A palavra blog é americana e corresponde a forma reduzida de weblog 

que significa “diário de bordo”. O termo weblog foi criado em dezembro de 1997 por um 

americano chamado Jorn Barder e usado para indicar o que seria registrado, enquanto o mesmo 

navegava on-line em sua página pessoal na internet. 

Com o desenvolvimento tecnológico e a expansão da internet, a utilização desse recurso 

se disseminou no mundo. Para facilitar a pronúncia, as pessoas passaram a usar a expressão 

abreviada blog. Por convenção, nesta pesquisa usamos o termo blogue, escrito em português já 

que se trata de palavra incorporada ao cotidiano linguístico do brasileiro. Objetivamente, os 

blogues são páginas destinadas a publicações que expressam ideias, pensamentos ou opiniões 

sobre um ou vários assuntos, sejam do próprio autor, como também dos seguidores que 

interagem nesse espaço virtual (ALMEIDA; GUIMARÃES, 2015). 

Diante disso, a etnografia virtual abre muitos caminhos aos desenhos e à condução dos 

projetos de pesquisa. Dessa forma, a escolha de um campo diante do amplo espectro de sítios e 

fontes de estudos na internet, depende dos espaços intuitivamente mais relevantes (HINE, 

2004). 

                                                           
17 Trata-se de novos parâmetros para interações interpessoais embarcados dentro do ambiente virtual, 

contextualizados nesse momento atual de expansão das tecnologias midiáticas e das redes sociais (BAUMAN; 

MOURO, 2016). 
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Nesse sentido, a escolha do blogue utilizado neste estudo deveu-se ao fato de ser um 

dos principais no Brasil a abordar a temática do HIV/aids e manter postagens regulares, bem 

como um grupo de seguidores “assíduos”. Além disso, o blogue também se caracteriza como 

um espaço público e protegido pelo anonimato virtual. Esse documento revela uma escrita de 

si que atende a uma necessidade coletiva de compartilhamento de saberes e experiências entre 

pessoas com condições semelhantes de vida.   

 

3.3 TRABALHO DE CAMPO E COLETA DE DADOS 

 

Antes de detalhar como aconteceu o trabalho de campo, julgo necessário explicar o 

caminho percorrido até chegar ao campo empírico desta pesquisa. Fui apresentado ao blogue 

“Diário de um Jovem Soropositivo” em abril de 2016, logo no meu primeiro encontro com o 

professor orientador. Nessa época havia sido aprovado na seleção do mestrado e tinha ido ao 

seu encontro para conhecê-lo e discutir as questões concernentes ao meu projeto de pesquisa. 

Nesse momento, fui apresentado ao blogue como um espaço de interação entre PVHA. 

Consequentemente, passei a enxergar o blogue como uma fonte de informação acessível, além 

das convencionalmente usadas nas pesquisas qualitativas, que poderia ser incorporado e 

explorado como campo e fonte de dados para minha pesquisa de mestrado.  

Inicialmente, surgiu a ideia de desenvolvermos um estudo para compreender as 

narrativas de experiências sexuais e amorosas de PVHA publicadas na sessão “Diário” do 

blogue. O produto dessa aproximação inicial ao campo de pesquisa foi apresentado no 7º 

Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde que aconteceu em outubro de 

2016 em Cuiabá-MT, no grupo temático sobre a experiência de viver ou con(viver) com o 

HIV/aids. O nosso trabalho rendeu uma profícua discussão no grupo, justamente por ter 

utilizado como campo de investigação um blogue pessoal, bem como sua contribuição ao estudo 

da experiência com o HIV/aids. Ao retornar desse evento, esse trabalho foi transformado em 

artigo e publicado (BORGES; SILVA; MELO, 2017). 

A partir desse momento, a pesquisa tomou um novo rumo. Senti a necessidade de 

aprofundar e ampliar o meu objeto de pesquisa e realizar uma análise do blogue mais complexa 

envolvendo tanto as publicações do autor, como os comentários de seus seguidores nas demais 

sessões da página. Diante disso, o trabalho de campo teve início em junho de 2016 na sessão 

“Diário” e se estendeu até abril de 2017 nas outras duas sessões “Notícias” e “Artigos”.  
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Durante todo esse período, o trabalho de campo se desenvolveu off-line. Nesse sentido, 

por conveniência fiz um recorte temporal das postagens do autor do blogue desde sua criação 

em março de 2011 até julho de 2016. Com isso ficou garantido que eu teria material suficiente 

para cumprir os meus objetivos de pesquisa. Um aspecto a se destacar é que mesmo nas 

postagens mais antigas, haviam sempre comentários recentes de novos seguidores às postagens 

do autor, bem como reações dos seguidores mais “antigos” no blogue. Essa característica dá 

movimento ao espaço e sinaliza que os frequentadores da página permeiam as diversas 

publicações, independentes da data de postagem. Na observação do campo percebi que muitos 

temas se repetiam no blogue, e a cada ano o autor acrescentava apenas novas descobertas 

científicas sobre as várias temáticas abordadas em suas publicações.  

De março de 2011 a julho de 2016, as postagens feitas pelo autor foram assim 

distribuídas: Notícias — 221 postagens; Diário — 18 postagens; e Artigos — 42 postagens. 

Desse universo de publicações, realizei um recorte para a análise dos dados, selecionando 

apenas as postagens feitas e comentários publicados na sessão “Artigos”, que contabilizaram 

um total de 42 postagens do autor e 4.670 comentários dos seguidores, no período de janeiro 

de 2014 a julho de 2016. Vale salientar, que o recorte dessas publicações foi realizado por dois 

motivos. Primeiro, pelo grande volume de material disponível nas três sessões; e, segundo, pela 

necessidade de aprofundar uma das dimensões da experiência com a enfermidade que é pouco 

explorada nos estudos brasileiros: a busca por informações sobre a enfermidade e seus 

impactos/consequências na experiência das pessoas que passou a emergir no campo como 

“pistas” a serem seguidas. 

Vale destacar, que só foram selecionadas postagens a partir de janeiro de 2014, pois foi 

somente nesse momento que o blogue ganhou as sessões “Artigos” e “Notícias”. Todas essas 

publicações foram copiadas e salvadas em arquivo de texto para posterior se submeter aos 

processos de análise e interpretação, como serão descritos no próximo tópico. Para a análise 

dos dados, foram excluídas as demais publicações e comentários realizados que não se 

encontravam nessa sessão. As principais técnicas de coleta de dados empregadas, são 

apresentadas a seguir. 

 

3.3.1 Observação Participante off-line do tipo lurker 

 

Optei por realizar observação participante off-line, devido à dificuldade encontrada em 

pedir autorização do autor do blogue para interagir com os seguidores na página. Antes de 

iniciar a etnografia virtual mandei dois e-mails para o blogueiro com o objetivo de informá-lo 
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sobre a pesquisa, bem como pedir permissão e colaboração para interagir ativamente como 

pesquisador no blogue. Infelizmente, nenhuma das minhas tentativas obtiveram respostas do 

autor18. Depois disso, segui a coleta de dados através de uma observação participante silenciosa 

do tipo lurker. 

  Essa etapa compreendeu a observação das postagens (escritas, fotos e vídeos), 

comentários e discussões realizados no blogue pelo autor e seus seguidores nas sessões 

organizativas. Primeiramente, comecei a escrever em diário de campo como o blogue se 

apresentava ao público, como ele se organizava e a partir daí passei a investigar o seu 

funcionamento e as relações que ali eram criadas e desenvolvidas.  

Como falei anteriormente, a observação participante iniciou na sessão “Diário”, e depois 

se estendeu para as sessões “Artigos” e “Notícias”. As características do autor e dos seguidores 

da página foram sendo reveladas à medida em que me aprofundava nas leituras dos posts pelo 

autor e observações das reações dos seguidores no blogue. O que surgia no campo passou a ser 

registrado por anotações no diário, como também digitalmente, através de “print screen”19 e 

salvas no meu computador. Nesse período, o meu acesso ao blogue acontecia semanalmente, 

com uma periocidade em média de duas vezes por semana, principalmente no final de semana, 

que era a ocasião que eu tinha mais tempo de navegar na internet.  

No período que compreendeu a observação participante de junho de 2016 a abril de 

2017, permanecia on-line no blogue em média uma hora e meia por dia, lendo as postagens e 

principalmente capturando detalhes do que era narrado pelo autor e discutido com seus 

seguidores. Essa etapa se configurou como a experiência mais enriquecedora enquanto 

pesquisador e ser humano, pois na medida em que me aproximava das diversas nuances do meu 

objeto de estudo, de maneira contrária, me afastava das minhas próprias visões etnocêntricas 

sobre o viver com o HIV/aids. Nesses movimentos de aproximações e de distanciamentos, a 

instrumentalização teórica do meu “olhar”, o constante exercício de observação do outro (e de 

si mesmo) e de relativização de suas práticas, significados e experiências foram de fundamental 

importância (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006). Diria ainda ser esta uma contribuição 

marcante do diálogo entre um profissional da saúde/pesquisador e as Ciências Sociais e 

Humanas em Saúde, notadamente a Antropologia da Saúde. 

                                                           
18 Por estar disponível nas redes e mídias sociais, o conteúdo dessas postagens é considerado de domínio público, 

o que não requer a prévia autorização do autor do texto. Para a realização dessa pesquisa foram observados os 

aspectos éticos estabelecidos na Resolução nº 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que dispõe sobre 

a Ética na Pesquisa na área de Ciências Humanas e Sociais. 
19 O “print screen  é uma tecla comum nos teclados de computadores e celulares que captura em forma de imagem 

tudo que está presente na tela. 
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  Durante as observações, o campo sempre me despertava um misto de sensações a cada 

postagem acompanhada. Lembro-me, por exemplo, que algumas vezes fiquei indignado com 

histórias de preconceito e estigma enfrentado por alguns sujeitos e compartilhadas no blogue. 

Em outras, me solidarizei diante de uma história de amor que não teve final feliz, ou com o 

“fardo” sentido pelas pessoas, materializado nos relatos de dor e de sofrimento, principalmente 

de recém-diagnosticados. Entretanto, também me emocionei com o “sim” após a revelação da 

condição sorológica ao parceiro afetivo-sexual e suas redes de apoio, aos relatos de 

sorodiscordância, e de superação das dificuldades de viver com o vírus no cotidiano, além do 

otimismo com que muitos enxergam o futuro, especialmente a esperança da cura.  

Apesar de ser um profissional da saúde, cirurgião-dentista de formação, nunca havia 

chegado tão próximo de relatos e realidades de vida de PVHA, de maneira tão íntima. Nesse 

sentido, o campo sempre se apresentou como algo desafiador. Diante disso, para iluminar e 

compreender o que emergia nas minhas observações, durante todo esse processo contei com a 

ajuda fundamental das leituras e referenciais teóricos empregados nessa pesquisa, das 

orientações e discussões levantadas nos encontros com o orientador, das atividades acadêmicas 

de pesquisa, eventos e reflexões desenvolvidas e compartilhadas no LAMES. 

 

3.3.2 Análise documental  

 

Além da observação, nesta investigação foram utilizados documentos oficiais que se 

referem a publicações técnicas de órgãos de gestão pública da saúde e sociedades científicas de 

âmbito internacional e nacional, principalmente leitura das políticas, protocolos clínicos, 

manual médico sobre HIV/aids. Essa análise, contribuiu na produção dos resultados ao agregar 

contextos mais amplos a vida dos que vivem com HIV/aids e seguem o blogue. Vale destacar, 

que a análise documental realizada contribuiu mais para a etapa de revisão de literatura e da 

própria construção do objeto de estudo.  

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi realizada por meio de leituras cuidadosas das descrições e dos 

registros feitos no blogue. Somado a isso, realizei uma análise descritiva e semiótica desse   

ambiente apresentada no próximo capítulo. A semiótica possibilita analisar as relações entre 

uma coisa e seu significado. Dessa forma, apresenta-se como uma ciência que tem como 
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objetivo, o estudo de diversos fenômenos que geram significações distintas, de acordo com cada 

momento histórico e social, ligados a todas as formas de expressão, enquanto linguagem 

(PIGNATARI, 2002).  

Nesse sentido, os elementos que compõem o blogue foram analisados da forma que se 

apresentaram de maneira descritiva e também através da minha visão de etnógrafo que 

interpreta essas ideias e materializa a imagem. Esse tipo de caracterização contribuiu para 

identificar características do autor, seguidores e do ciberespaço cultural em que o trabalho 

etnográfico foi realizado. 

Em contrapartida, para a composição do corpus foram realizadas as seguintes etapas: 1) 

identificação e localização das fontes no blogue; 2) arquivo do material em formato eletrônico; 

3) construção de um banco de dados com o material, contendo: título, data de publicação, 

comentários e texto copiado do blogue. 

Diante disso, as análises do material das postagens do autor e dos comentários dos 

seguidores foram desenvolvidas por meio da técnica de codificação temática (FLICK, 2009) e 

compreendeu o seguinte processo:  

1. Descrição breve de cada publicação do autor (nome da publicação, data e número 

de comentários) e os respectivos comentários:  autoria (blogueiro ou visitante), no 

caso dos visitantes o nickname (apelido) utilizado, data e identificação dos tópicos 

centrais que emergiram na leitura;  

2.  Aprofundaram-se os comentários relativos à postagem mais antiga do autor para 

obter a codificação dos dados, tendo como base o tema da pesquisa, os objetivos e 

os pressupostos teóricos;  

3. Análise dos comentários das outras publicações e, posteriormente, a identificação 

das unidades de sentido, por meio do agrupamento dos códigos comuns e incomuns. 

Ou seja, nessa etapa foi feita a primeira fase da interpretação, emergindo as unidades 

de significados;  

4. Passagens do texto foram analisadas, observando-se mais detalhes. Analisado todo 

o corpus, produziu uma tabela na qual foram definidos os núcleos de significados. 

Por fim, tendo como base os núcleos de significados gerados, foram construídas as 

categorias temáticas. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS  
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Foram observados os aspectos éticos estabelecidos na Resolução nº 510/2016, do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) que dispõe sobre a Ética na Pesquisa na área de Ciências 

Humanas e Sociais. Nesse estudo, analisei, mas não intervi, o que o configura como de risco 

mínimo, pois todas as informações já estavam publicadas. Além disso, os dados utilizados eram 

de acesso público, estavam disponíveis on-line no blogue e protegidos pelo anonimato virtual. 

Por isso, não foi possível caracterizar socialmente os visitantes, apesar de reconhecer que esse 

tipo de carcaterização teria contribuído para traçar um pefil dos informantes e identificar 

características sociodemográficas dos seguidores do blogue. Tal fato se constitui numa 

limitação desse estudo. 

Vale ressaltar que a maioria dos seguidores do blogue que tiveram seus comentários 

analisados são sujeitos que vivem com o HIV em segredo, o que não pode ser considerado 

regra. Pontua-se que as narrativas escritas no blogue, quando citadas ao longo desta Dissertação, 

são identificadas por nomes fictícios, de escolha aleatória, diferentes do nickname utilizado on-

line. 
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CAPÍTULO 4 
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4 O “DIÁRIO” DE UM JOVEM SOROPOSITIVO 

 

Neste capítulo apresento aos leitores o ciberespaço no qual o trabalho etnográfico foi 

realizado. Com base no referencial teórico-metodológico empregado neste estudo, faz-se 

necessária a descrição dos seguintes aspectos: autor, histórico, apresentação visual, estrutura, 

funcionamento e seguidores. Nesse sentido, são abordados os elementos gerais que constituem 

o blogue “Diário de um Jovem Soropositivo”. 

 

4.1 ASPECTOS GERAIS DO BLOGUE “DIÁRIO DE UM JOVEM SOROPOSITIVO” 

 

A página “Diário de um Jovem Soropositivo” é um blogue pessoal, criado em março de 

2011, por um autor que utiliza como pseudônimo o nome Jovem Soropositivo (JS). Para acessá-

lo, utiliza-se o Google digitando o nome do blogue no espaço de busca ou diretamente através 

do endereço eletrônico: www.jovemsoropositivo.com. Atualmente, o blogue é considerado um 

dos mais importantes no país que trabalha a temática HIV/aids. Em 2016, o Diário de um Jovem 

Soropositivo foi indicado como um dos cem finalistas ao Prêmio “Top Blog”, um concurso 

entre blogues voltados ao público brasileiro, realizado pela editoria Saúde e Bem-estar, 

direcionada a temas como medicina, alimentação, atividade física, entre outros relacionados. 

Na disputa, obteve o terceiro lugar dentre milhares de inscritos pelo Júri Popular. A 

apresentação visual do blogue, encontra-se na Figura 1. 

Como se observa, o mapa do blogue organiza-se em três sessões: Artigos, Diário e 

Notícias. Além destas, existem os espaços:  Sobre, Contato e Termos de Uso (Figura 2). Cada 

um desses tópicos será descrito ao longo deste capítulo.  

 

 

 

 

 

http://www.jovemsoropositivo.com/
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Figura 1- Apresentação visual do blogue “Diário de um Jovem Soropositivo”, Santa Cruz-

RN, 2018.  

Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 2- Mapa do blogue “Diário de um Jovem Soropositivo”, Santa Cruz-RN, 2018.   

 Fonte: Acervo do autor. 

 

De acordo com narrativas de JS, inicialmente, o blogue se estruturou apenas na sessão 

“Diário”, onde foi publicada a primeira postagem com o título “Foi no dia 18 de outubro de 

2010”, em 08/03/2011. O autor começa sua narrativa descrevendo para seus leitores os motivos 

e as circunstâncias que o fizeram tomar tal iniciativa:  

 

“Foi no dia 18 de outubro de 2010 que descobri que sou soropositivo, que tenho o 

vírus da aids, o HIV. Portanto, faz pouco mais de quatro meses. Não sei porque 

começo este blog. Não sei se vou continuar com ele. Não sei se vou escrever com 

constância, inconstância ou se jamais escreverei novamente. Não sei se faço isso 

apenas para desabafar, para pedir ajuda e conselhos ou trocar informações com 

soropositivos e soropositivas mais experientes, para ouvir a mim mesmo ou para 

ajudar aos outros jovens soropositivos como eu. Essa ideia, de escrever um blog sobre 

esse assunto, o momento que estou vivendo, tem rodado a minha cabeça. E só o fato 

de ter chegado a estas linhas já me traz certo alívio. Então, pronto! Está lançado o 

blog” (JS, 08/03/2011). 
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Como podemos observar, muitos elementos expressos na narrativa inicial de JS 

confirmam a discussão feita anteriormente de que a internet e as mídias sociais são espaços de 

compartilhamento de saberes e experiências com a enfermidade. Nesse sentido, corrobora com 

o pensamento de Bauman e Mouro (2015) de que esse ambiente virtual possibilita colocar no 

espaço público, questões da esfera privada desses sujeitos que surgem no cotidiano. Além do 

que, possibilita a criação de redes de suporte e ajuda mútua, que trazem alívio diante as 

dificuldades enfrentadas na experiência com adoecimentos e sofrimentos de longa duração 

(ARRUDA, 2013). 

Após essa publicação, JS ficou sem escrever na página por um período maior que um 

ano, retomando sua escrita em 2013, onde foram publicados dois textos “Tudo o que você 

queria saber sobre sexo oral, mas não tinha coragem de perguntar” (07/02/2013) e “Mas” 

(18/08/2013). Esta última postagem atingiu a maior marca registrada de comentários no blogue, 

um número recorde de 766 comentários. Em janeiro de 2014, o blogue ganhou mais duas 

sessões “Artigos” e “Notícias”. A partir daquele ano, JS passou a realizar publicações com uma 

periocidade semanal, que se mantem até o presente momento. Vale ressaltar que, do início até 

a conclusão do trabalho de campo, o blogue manteve-se estruturado nessas três sessões 

“Notícias”, “Diário” e “Artigos”. Sendo a sessão “Notícias” a que registrou o maior número de 

postagens no blogue, seguida das sessões “Artigos” e “Diário”, respectivamente, como 

descritos na Tabela 1. 

  

Tabela 1 – Número de postagens realizadas no blogue “Diário Jovem Soropositivo” por sessões 

organizativas, 2011-2016. Santa Cruz-RN, 2018. 

Sessão do Blogue Número de Postagens de JS 

Notícias 221 

Diário 18 

Artigos 42 

Total 281 

 

Em todas essas sessões, ao final do texto publicado pelo blogueiro existe uma caixa de 

mensagem disponível para que o leitor possa deixar seu comentário (Figura 3). Para realizar 

essa ação no blogue é bem simples, precisa apenas escrever um nome ou apelido nos 

destinatários que aparecerá publicamente, e um endereço de e-mail que é mantido em sigilo 

pela própria política de proteção da página. 

https://jovemsoropositivo.com/2013/02/07/sexo-oral/
https://jovemsoropositivo.com/2013/02/07/sexo-oral/
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Figura 3- Apresentação do espaço reversado a publicação de comentários no blogue “Diário 

de um Jovem Soropositivo”, Santa Cruz-RN, 2018.  

Fonte: Acervo do autor. 

Além disso, é possível acompanhar e receber notificações de novos comentários e 

postagens do blogue por e-mail. Para isso, é necessário realizar uma assinatura gratuita, 

cadastrando um endereço de e-mail na própria caixa de comentários ou em um espaço 

específico na página inicial (Figura 4). 

Figura 4- Espaço destinado a realização da assinatura digital do blogue “Diário de um Jovem 

Soropositivo”, Santa Cruz-RN, 2018.  

 

Fonte: Acervo do autor. 
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Em abril de 2017, o blogue contava com quase 5.000 mil assinantes. Os seguidores ou 

visitantes da página são em grande maioria PVHA e, por meio de seus comentários pode-se 

inferir que vivem a condição sorológica em segredo. Tal inferência se baseia em muitas 

narrativas dos seguidores que evidenciaram a manutenção do “segredo” em torno de suas 

condições sorológicas, como retratado nos seguintes trechos: “acho que acabamos nos 

deixando um pouco de lado por fazer parte da tal ‘sociedade secreta’ assim dito por um colega 

lá atrás e é verdade pois desde que me descobri [HIV positivo] eu não tenho coragem de contar 

[a sorologia]  (Marília, 29/01/2014); “desde que recebi o diagnóstico vivo preso neste segredo” 

(Bruno, 08/09/2014); “Nunca contei para ninguém [a sorologia]. Estou na mesma situação que 

você, Santos. A gente precisa ter forças para viver assim” (Gabriel, 26/06/2016); “Descobri a 

seis meses e até hoje não tive coragem de contar para ninguém que eu conheça meu 

diagnóstico” (Luciana, 20/03/2016). Nesse sentido, destaca-se o fato do próprio autor do 

blogue, pelo menos em tese, manter-se em segredo. 

Além deles, a página também é frequentada por pessoas que passaram por situações de 

exposição ao vírus, por pessoas que convivem com alguma PVHA e por aqueles que utilizam 

o espaço como fonte de informações sobre a temática. Neste estudo, não foi possível 

caracterizar esses seguidores, como explicado anteriormente, uma vez que os mesmos têm suas 

identidades protegidas pelo anonimato virtual. 

Nesse contexto, a interação entre os seguidores e JS acontece, principalmente, nos 

comentários às postagens. Entretanto, existe um espaço específico para contatar diretamente o 

blogueiro (Figura 5). Para submeter alguma mensagem a JS, é necessário clicar em “Contato” 

digitar um nome ou apelido, endereço de e-mail e escrever no espaço destinado a mensagem a 

ser enviada. Porém, essa comunicação só acontecerá se forem obedecidas as regras de uso da 

página: “não utilizar o espaço para esclarecer dúvidas sobre o estado de saúde, riscos e formas 

de transmissão do HIV, sintomas e fases da doença, segurança e eficácia dos testes de 

diagnóstico ou janela imunológica”. Para essas situações, o autor orienta procurar um médico 

ou entrar em contato com o Ministério da Saúde. 
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Figura 5– Espaço destinado a realização de contato direto dos seguidores com o Jovem 

Soropositivo, autor do blogue “Diário de um Jovem Soropositivo”, Santa Cruz-RN, 2018.  

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Todas essas sinalizações estão incluídas nos “Termos de Uso” do blogue. Estes 

informam quais as regras de conduta que devem ser adotadas na plataforma eletrônica, bem 

como as responsabilidades de ambas as partes: blogueiro e usuários. Para sites que possuem 

uma maior interação com os seguidores, permitindo a realização de postagens com comentários, 

imagens e vídeos, é importante prever a possibilidade de retirar postagens ofensivas ou que 

venham a ferir direitos de outras pessoas. Nesse sentido, todas as condições previstas nos 

Termos de Uso devem ser levadas em consideração antes de realizar algum comentário ou envio 

de mensagem no blogue, sendo elas listadas a seguir: 

 

“O Diário de um Jovem Soropositivo não se responsabiliza pelas opiniões e 

comentários dos leitores e usuários deste blogue. O conteúdo de cada mensagem é de 

única e exclusiva responsabilidade de quem a enviou, estando sujeita às medidas 

administrativas e judiciais cabíveis, nos termos da lei. O espaço de comentários não 

deve conter mensagem: ofensiva, preconceituosa ou discriminatória, que traga 

anúncio de produtos ou serviços, que incentive a prática de crimes, incluindo 

curandeirismo, ou sugira que outros não façam uso do teste diagnóstico de HIV e do 

tratamento de saúde recomendado pelo consenso médico atual, incluindo terapia 

antirretroviral. Se você se sentir ofendido pelo comentário de algum leitor ou usuário 

deste blogue ou nele identificar conteúdo que viole estes Termos de Uso, avise 

imediatamente o autor deste blogue. O espaço de comentários pode ser moderado”. 

 

Com isso, os Termos de Uso auxiliam na proteção jurídica do blogue. Dessa forma, 

qualquer conduta que desvie das normas descritas acima é fortemente combatida, tanto pelo 

https://jovemsoropositivo.com/sobre/#contato
https://jovemsoropositivo.com/sobre/#contato
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autor quanto pela maioria dos seguidores da página, como retratado na fala de JS em resposta 

a um comentário que questionava a eficácia do tratamento medicamentoso: “Não podemos 

espalhar por aí a ideia de que a prevenção e o cuidado, que inclui o tratamento, não funcionam. 

Eles funcionam. Comentários como esse podem ser moderados no blog ou então serão 

excluídos” (JS, 01/12/2014). 

 Além disso, por se configurar como um espaço de compartilhamento e de procura por 

informações sobre o HIV/aids, existe no blogue um espaço de pesquisa que facilita a busca de 

publicações sobre um tema específico. Na caixa de texto representada na Figura 6, a pessoa que 

acessa a página pode digitar apenas uma palavra no espaço reservado e o próprio site seleciona 

todas as postagens referentes à busca em todas as sessões disponíveis no blogue. Em seguida, 

é apresenta uma lista de publicação, em ordem cronológica, com todos os resultados 

encontrados. 

 

Figura 6- Espaço para realizar pesquisa no blogue “Diário de um Jovem Soropositivo”, Santa 

Cruz-RN, 2018.  

. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Ao lado da caixa “Pesquisar”, estão listados as postagens mais lidas e os principais 

temas que são procurados no blogue. As postagens mais lidas são selecionadas de acordo com 

o maior número de vezes que a publicação é aberta ou pesquisada (Figura 7). Visualmente, 

quanto maior o número de pesquisas realizadas mais forte é a cor e o tamanho da letra das 

palavras que aparecem nesses resultados. Dessa forma, no último dia de observação participante 

no blogue, os principais temas registrados foram: antirretroviral, carga viral, CD4, estigma, 

estudos, indetectável e otimismo.  
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Figura 7– Ilustração das publicações mais lidas e dos principais temas pesquisados no blogue 

“Diário de um Jovem Soropositivo”, Santa Cruz-RN, 2018. 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

4.2 AS SESSÕES “DIÁRIO”, “ARTIGOS” E “NOTÍCIAS” 

 

Na sessão “Diário” são compartilhadas experiências do cotidiano do blogueiro e dos 

seguidores com o HIV. Apesar de ser a sessão mais antiga no blogue, ela possui o menor número 

de publicações, um total de 18 postagens. Esse aspecto evidencia a mudança do escopo principal 

do blogue que nasce com uma proposta mais voltada ao compartilhamento de experiências com 

a enfermidade, conforme se observa na primeira postagem de JS em 2011, e, ao longo do tempo, 

vai assumindo uma pauta mais voltada a publicações de divulgação de informações científicas. 

Todas as postagens realizadas nessa sessão desde a criação do blogue até julho de 2016 

contabilizaram um total de 3.486 comentários dos seguidores, dispostos no Apêndice 1. Esse 

número de comentários, todavia, contrasta com o número de publicações de JS, deixando 

entrever a importância que as temáticas assumem no cotidiano das PVHA. 

Nas sessões “Artigos” e “Notícias” são divulgadas, principalmente, saberes e 

informações sobre aspectos biológicos e clínicos, tratamento e prevenção do HIV/aids. Essas 

duas sessões apresentam postagens que trazem informações atualizadas e resultados de 

pesquisas científicas em torno do HIV/aids no mundo, principalmente na sessão “Notícias”. A 

maioria dessas pesquisas são lançadas por instituições internacionais e, logo, são traduzidas 
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para o português brasileiro e disponibilizadas por JS no blogue numa linguagem acessível, com 

tom jornalístico. A sessão “Artigos” conta com 42 publicações e uma média de 4.670 

comentários (Apêndice 2).  Enquanto a sessão “Notícias”, possui um total de 221 postagens e 

contabiliza um número em torno de 10.000 comentários (Apêndice 3). 

Dessa forma, o que nasceu como um “diário” virtual ganha nova roupagem em 2014, 

quando são criadas essas duas sessões e o blogue começa a despontar com uma tendência 

jornalística de cunho científico. Além de divulgar informações e experiências do autor, o blogue 

assume um caráter informativo e trata de assuntos gerais em torno do HIV/aids, como: 

tratamentos, política de saúde, economia, esporte, dieta, estudos, além, é claro, de trazer as 

considerações, críticas e opiniões do autor sobre esses assuntos e também a visão de seus 

seguidores nos comentários a suas postagens. Assim, uma característica marcante do blogue é 

o que Levy (1999) denominou de “reciprocidade de comunicação”. Essa reciprocidade é uma 

das marcas do “Diário de um Jovem Soropositivo” por se mostrar como ambiente propício para 

a troca de informações, para o diálogo e para a construção coletiva das notícias em torno do 

HIV/aids. 

 

4.3 O AUTOR  

 

O Jovem Soropositivo possui sua identidade protegida pelo anonimato virtual. Contudo, 

na sessão “Sobre” o blogueiro se descreve como um “jovem paulistano nascido em 1984 e que 

descobriu ser portador do HIV em 2010”. Além disso, JS sinaliza que é um dos colaboradores 

do site HuffPost Brasil, integrante do The Huffington Post, o maior jornal digital do mundo, 

escrevendo notícias relacionadas à temática do HIV/aids. Além do blogue, JS possui perfis 

ativos nas seguintes redes sociais: Wordpress (jovemsoropositivo.com), Twitter 

(@jovempositivo), Facebook (Jovem Soropositivo) , Google+ (profiles.google.com) e 

YouTube (jovemsoropositivo), todos esses endereços eletrônicos encontram-se disponíveis e de 

fácil acesso na página.  

De todas essas redes sociais, o blogue  é o que possui o maior número e participação de 

seguidores. Apesar de não revelar sua identidade, o autor apresenta-se aos seguidores e 

visitantes da página representado pela imagem ilustrada na Figura 8. 

 

 

http://www.brasilpost.com.br/jovem-soropositivo/
http://www.huffingtonpost.com/
http://jovemsoropositivo.com/
http://twitter.com/jovempositivo
http://profiles.google.com/113740129433097710781
http://www.youtube.com/user/jovemsoropositivo
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Figura 8- Imagem do perfil do “Jovem Soropositivo”, Santa Cruz-RN, 2018.  

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

De antemão, adianto que minha intenção não será formular ou tentar adivinhar qual a 

identidade do autor. Mas, com base em uma análise da sua imagem de perfil, do conteúdo de 

suas publicações e da sua interação com os seguidores no blogue, faço algumas considerações 

sobre o blogueiro, sem a pretensão de ser conclusivo. Em abril de 2016, quando iniciei o estudo 

escrevi dois e-mails para o blogueiro informando desta pesquisa e solicitando a sua colaboração 

com a investigação, os quais, infelizmente, não foram respondidos20. 

Porém, desde o meu primeiro contato em campo, a imagem emblemática do perfil de JS 

sempre me chamou a atenção, despertou curiosidade e algumas reflexões. Como se pode 

observar na figura acima, o autor se apresenta como um homem “sem cabeça”, de postura 

erguida, braços para trás, trajando um terno preto de corte italiano, camisa social branca e 

                                                           
20 Esse silêncio me faz questionar o porquê de não haver interesse em colaborar com pesquisa científica, quando 

esta é uma das principais pautas e fontes de inspiração do blogueiro em suas postagens. Em verdade, o que ficou 

é a inquietação de saber: qual tipo de pesquisa (básica, social, clínica, etc.) importa e a que interesses ela deve 

atender?  
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gravata de nó fino. Esse tipo de terno é diferenciado e voltado para quem tem uma silhueta mais 

acinturada. Entre os detalhes do modelo, podemos observar os ombros estruturados, bolso sem 

aba, corte justo no peito, mas não grudado ao corpo. No lugar do bolso, existe sobreposto uma 

fita vermelha que é símbolo da luta mundial contra o HIV/aids, em um tamanho 

desproporcional ao paletó. Essa imagem, associada ao nível de qualidade de sua escrita e 

posicionamentos levantados no blogue, nos leva a pensar sobre seu nível de escolaridade e 

classe social. 

Diante disso, a partir de uma análise exploratória do conteúdo do blogue, pude perceber 

que o autor se configura como um narrador que media a experiência coletiva do grupo de 

pessoas que acompanham, rotineiramente, suas postagens nesse espaço virtual. Tal como o 

narrador de Walter Benjamin (1987), JS retira da sua experiência, e da relatada pelos outros, o 

que ele conta. E, dessa forma, consegue incorporar às suas narrativas aquelas de seus seguidores 

e da própria ciência – biomédica e epidemiológica, diga-se de passagem! Nesse sentido, assim 

como o barbeiro da parábola “Por que matamos o barbeiro?” (SOUZA; GALO, 2002), JS é um 

sujeito bricolage, ou seja, na sua narrativa ele reúne “fragmentos múltiplos de todos em sua 

escuta” (SOUZA; GALO, 2002, p. 43). O sujeito bricolage trata de mensagens de alguma forma 

pré-transmitidas e que ele coleciona. A partir dessas mensagens, condensa as experiências 

passadas para enfrentar as novas situações cotidianas (LÉVI-STRAUSS, 1989). 

No contexto do “Diário de um Jovem Soropositivo”, onde a maioria dos seguidores 

assim como o autor, possuem sua identidade protegida pelo anonimato virtual e em sua maioria 

vivem a condição sorológica em segredo, a ausência do rosto representado na imagem pode ser 

atribuída, além do anonimato, ao tom narrativo de JS e à identificação da experiência coletiva 

de seus seguidores ao que é publicado. Benjamin (1987) descreve essa experiência como a fonte 

a qual recorrem todos os narradores. Nesse contexto, constitui-se como uma memória, que não 

remete apenas a si mesmo, mas a todos. Diante disso, a ausência da cabeça na imagem poderia 

se justificar pelo fato de que o discurso de JS traz à tona, em certa medida, a experiência coletiva 

da maioria dos seguidores do blogue. Por isso não tem um “rosto específico”, uma vez que ele 

pode ser de qualquer um ou de todos. 

A fita vermelha sobreposta ao terno de JS, chama atenção pelo tamanho. Como ela 

significa o símbolo mundial da luta contra o HIV/aids, pode também simbolizar o estigma, 

historicamente construído, que ainda permanece e recai sobre os corpos das PVHA. Mas, em 

todo caso, também representa a luta social pela garantia e permanência do direito à saúde e pela 

reivindicação da dignidade humana. 
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No início da epidemia, o estigma foi quase sempre baseado em imagens distorcidas do 

que seria a aids, a quem ela atingiu e a como atingiu as pessoas (DANIEL; PARKER, 1990). 

As primeiras respostas sociais à aids foram de pânico e medo, pois a epidemia tomou forma nos 

meios de comunicação e na concepção popular, antes mesmo que tivesse de fato afetado as 

vidas de um número significativo de pessoas. Nesse período, a aids foi associada aos 

homossexuais masculino, que foram caracterizados como de conduta sexual promíscua: “uma 

espécie de perigosa imoralidade que rapidamente se tornou central na concepção popular” 

(DANIEL, 1989, p. 17). Essas questões foram importantes para a disseminação do preconceito 

e estigma contra as pessoas com HIV, principalmente os homens homossexuais. 

Nesse contexto, se instaurou um pânico moral com a epidemia, uma vez que, uma de 

suas principais vias de transmissão são as relações sexuais. De acordo com Herbert Daniel 

(1989), ativista vinculado ao movimento social do HIV/aids no Brasil, o diagnóstico da aids 

correspondia ao momento da “morte civil” das pessoas, devido ao estigma e ao preconceito 

desencadeado pela desinformação e distorção em torno da doença, que retirava da pessoa os 

seus direitos, mesmo estando vivo. Hoje, no contexto de maturidade da epidemia, continua-se 

a morrer no silêncio da impossibilidade de revelação da situação sorológica das pessoas; na 

rejeição advinda de uma exposição pública, e ainda, aspectos como vergonha, silenciamento, 

abandono, mesmo em se tratando da existência de tratamentos eficazes como os que existem 

atualmente (INÁCIO, 2016). 

  Nesse cenário, a postura de JS, sugerida na imagem, erguida e com seus braços para 

trás pode ser interpretada como segurança, respeito, valor e importância no que se está fazendo 

ou dizendo. Dessa forma, esses elementos reunidos (postura, terno e o simbolismos em torno 

da fita vermelha) evidenciam que o JS “veste” o seu discurso formal (científico) em torno do 

HIV/aids como forma de resistência ao estigma que marcou (e ainda marca) a experiência de 

PVHA. Nessa conjuntura, a disseminação de informações no blogue, configura-se como uma 

forma de enfrentamento, através do esclarecimento de dúvidas, divulgação de informações e 

conscientização do maior número de pessoas em relação às várias particularidades de uma vida 

com o HIV/aids, em um processo contínuo de positivação desses sujeitos, mas, também, de 

resistência e de luta política.  

Em contrapartida, o JS não realiza explicitamente no blogue uma discussão política, que 

era marca das organizações ativistas do início da epidemia (VALLE, 2008; 2015; PELÚCIO, 

2009), uma vez que acaba reproduzindo em suas publicações muitos posicionamentos que 

remetem ao discurso da epidemiologia, da clínica e da política de saúde. Nesse sentido, o blogue 

atua principalmente voltado ao compartilhamento de informações científicas e experiências de 
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PVHA, ajuda-mútua e práticas de biosocialidades entre sujeitos que se reconhecem com a 

mesma condição.  A seguir, será apresentado o capítulo de resultados propriamente dito.    
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5 “O BLOG DEVERIA SER COMPLEMENTO DAS TARVS”: DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA, COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES E A EXPERIÊNCIA 

COM O HIV/AIDS 

 

Neste capítulo, apresento os resultados da pesquisa etnográfica virtual realizada no 

blogue brasileiro “Diário de um Jovem Soropositivo”, a partir do imbricamento de duas 

dimensões: a dos saberes biomédicos (clínica, política e epidemiologia) que orientam os 

discursos, as práticas e os serviços de saúde pública; e, especialmente dos saberes da 

experiência em viver com o HIV/aids forjados pelas PVHA no cotidiano. Vale ressaltar, que 

esses saberes não se encontram separados nos discursos do blogueiro e nem no dos seus 

seguidores, mas sim sobrepostos, confluentes e imbricados nas narrativas compartilhadas no 

blogue.  

Partiu-se do pressuposto de que nos últimos vinte anos, com a disponibilidade e acesso 

ao tratamento com medicamentos antirretrovirais pelo SUS, está em curso um contínuo 

processo de positivação21 das PVHA, que se caracteriza pelo deslocamento da “aids de antes” 

(doença fatal) para uma “aids de agora” (condição crônica) (CUNHA, 2012). Nesse sentido, 

apesar da aparente naturalização da enfermidade como crônica e dos jargões “ninguém morre 

de aids”, “não é mais uma sentença de morte” ou “prefiro ter HIV ao câncer”, as pessoas 

continuam a sofrer formas perversas de estigmatização (BASTOS, 2002). Diante disso, o 

caráter de longa duração dessa infecção tem levado às PVHA a manterem o segredo em torno 

da condição sorológica como uma estratégia de enfrentamento e gerenciamento para os 

estigmas e preconceitos na contemporaneidade (MAKSUD, 2012; INÁCIO, 2016). Tal 

pressuposto serviu como pano de fundo no qual o material etnográfico foi produzido e 

interpretado. 

 Nesse cenário, em que a condição de viver com o HIV/aids pode ser marcada por 

silenciamentos e invisibilidades das PVHA, muitas iniciativas na internet, sobretudo o blogue 

objeto desta investigação, têm sido espaços de agenciamentos de novas maneiras de significar, 

compreender e narrar a experiência de viver com o vírus. Esses espaços sugerem possibilidades 

                                                           
21 O processo de positivação das PVHA se caracteriza pelo deslocamento da aids como doença fatal para uma 

condição sem cura, mas com tratamento (CUNHA, 2012). Nesse processo, recai sobre a pessoa a responsabilidade 

pelo cuidado de si e do outro, ou seja, o imperativo da adesão ao tratamento antirretroviral e da adoção de práticas 

sexuais consideradas seguras pela política de saúde (CUNHA, 2012) – leia-se, usar preservativos nas relações 

sexuais e evitar práticas dissidentes. 
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de rupturas e continuidades, mas também de reajustes, de resiliência, que permitem viver com 

a enfermidade e seus tratamentos.  

De um modo geral, nesse processo de positivação da epidemia, conviver com a 

enfermidade não significa somente somar perdas. Dessa forma, esses espaços virtuais abrem 

novas possibilidades de enfrentamento e gerenciamento que favorecem a reorganização das 

vidas das PVHA no cotidiano. As interações produzidas no blogue, nesse momento de expansão 

das TICs e de uma sociedade “hiperconectada” (BAUMAN; MAURO, 2016), permitiram 

apreender outras modalidades de ajustamento diante do discurso da cronicidade e as novas 

atualizações do dispositivo da aids no Brasil. 

Na perspectiva foucaultiana, um dispositivo22 é tanto uma rede de relações como de 

jogos de “saber-poder”, situado em um dado momento histórico. Nesse sentido, o surgimento 

de um dispositivo sempre responde a um acontecimento que tem como função atender a uma 

urgência. Além disso, os dispositivos produzem processos de subjetivação que inscrevem nos 

corpos dos sujeitos um novo modo e uma forma de ser (FOUCAULT, 2010). Em síntese: 

 

“Um dispositivo seria então um complexo feixe de relações entre instituições, 

sistemas de normas, formas de comportamento, processos econômicos, sociais, 

técnicos e tipos de classificação de sujeitos, objetos e relações entre eles, um jogo de 

relações discursivas e não discursivas, de regularidades que regem uma dispersão cujo 

suporte são práticas. Por isso, não é correto dizer que os dispositivos ‘capturam’ 

indivíduos em sua rede, e sim que produzem sujeitos que como tais ficam sujeitados 

a determinados efeitos de saber-poder” (GARCÍA FANLO, 2011, p.3). 

 

 

Nesse sentido, o dispositivo da aids foi construído em um momento histórico-social bem 

específico. Antes de 1981, a “aids” e o HIV não existiam no horizonte do conhecimento 

biomédico. A partir desse ano, com a identificação da primeira pessoa infectada nos EUA, essa 

infecção surge como um “castigo”, na visão de grupos sociais conservadores, numa reação à 

curta liberalização sexual, às contestações decorrentes do Maio de 1968, ao Movimento 

Feminista e ao Movimento dos Homossexuais (CAMARGO JR., 1995; WATNEY, 1997; 

GREEN, 2000). Nesse sentido, o “castigo” veio para barrar as práticas sexuais e as sexualidades 

consideradas dissidentes, notadamente do homem gay, as primeiras vítimas do vírus. 

Logo, diante do pânico moral que se instaurou na época, a aids desencadeou, em um 

tempo relativamente curto, uma nova categoria diagnóstica. A biomedicina produziu um 

                                                           
22 Entende-se por dispositivo “um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são elementos do dispositivo. O 

dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos (Foucault, 2010, p. 244).  
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mecanismo explicativo biológico da doença, identificou o agente infeccioso e suas formas de 

transmissão, desenvolveu testes e, finalmente, medicamentos capazes de controlar e prolongar 

com qualidade a vida das pessoas acometidas.  

Concomitante a isso, ao longo desse processo de construção social do dispositivo da 

aids foram sendo produzidas e/ou atualizadas novas identidades clínicas (aidético, portador, 

assintomático, soropositivo, pessoas vivendo e, atualmente, indetectável) ao passo dos avanços 

e das inovações tecnocientíficas, sobretudo alcançados nos tratamentos, exames e formas de 

prevenção da infecção (VALLE, 2015; 2008).  

Para além disso, as experiências das PVHA narradas no blogue estão inseridas em um 

contexto mais amplo de saúde. Agora a preocupação com a saúde passa a ser um atributo moral 

do indivíduo (MARTIN, 2007). Dessa forma, o “sujeito-paciente” precisa estar informado a 

respeito dos novos conhecimentos, das práticas de cuidado de si, dos meios de prevenção, dos 

tratamentos das doenças e, principalmente, estar dispostos a consumir os recursos disponíveis 

advindos com os avanços e as inovações da biomedicina. Em função disso, categorias analíticas 

como medicalização (CONRAD, 1992; 2007; ILLICH, 1976), biomedicalização (CLARKE et 

al., 2010), farmaceuticalização (WILLIAMS; MARTIN; GABE, 2011), modos de subjetivação 

e aprimoramento (ROSE, 2007) são pontos cruciais para se compreender todos esses processos 

suscitados na atualidade e que interferem na experiência desses sujeitos, sobretudo do HIV/aids 

como veremos ao longo do capítulo. 

Diante do exposto, após análise e interpretação do material empírico, apresento as três 

categorias temáticas que emergiram do conjunto de dados etnográficos: (1) “peguei meu 

‘reagente’ e estou dissecando este blog”: o blogue como porta de entrada ao mundo social do 

HIV/aids; (2) “fique tranquilo, com esses resultados você está muito bem”: divulgação 

científica, compartilhamento de informações e o aprimoramento da vida com HIV/aids; e (3) 

“eu nunca vi tanta heresia em um só post”: sobre os conflitos e resistências no blogue. O 

conteúdo êmico de cada uma delas será mostrado e discutido a seguir. 

 

5.1 “PEGUEI MEU ‘REAGENTE’ E ESTOU DISSECANDO ESTE BLOG”: O BLOGUE 

COMO PORTA DE ENTRADA AO MUNDO SOCIAL DO HIV/AIDS 

 

 Esta categoria expressa como o blogue, enquanto espaço protegido pelo anonimato, se 

configura como uma porta de entrada ao “mundo social da aids” para os seguidores recém-

diagnosticados, que neste estudo foram denominados de “novatos”. Na perspectiva 

desenvolvida por Valle (2008), o “mundo social da aids” se caracterizava por um conjunto de 
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práticas de sociabilidade e de relações de solidariedade entre membros da ONG pesquisada pelo 

autor. Esse “mundo” incluía espaços institucionais, como hospitais, centros de testagem, postos 

de saúde, eventos e outros espaços de interação social, fora da ONG. Destaca-se o caráter da 

interação social face a face presente no campo investigado por Valle (2008). Tendo em vista as 

novas configurações do dispositivo da aids no Brasil, a longa duração da infecção, a expansão 

do acesso às TICs e o segredo/silêncio que cerca a experiência da maioria das PVHA que 

seguem o blogue, parti do pressuposto de que o espaço virtual do blogue, na conjuntura atual 

da epidemia, pode ser considerado como integrante do “mundo social da aids”. 

Nesse sentido, o “ingresso” dos novatos no blogue (ainda que temporário23), 

principalmente para os que se mantêm mais ativos nas discussões em forma de comentários às 

postagens do autor, implica: no conhecimento dos Termos de Uso da página; no 

desenvolvimento de um idioma informacional-científico sofisticado que lhes permitem 

compreender e dialogar com os textos publicados por JS24; na demonstração de interesse em 

iniciar e aderir à TARV o mais rápido possível; na produção de uma meta para o tratamento – 

tornar-se indetectável; na aceitação, não totalmente, das normativas postuladas na política de 

saúde vigente; na disposição para compartilhar saberes e experiências com os veteranos, o que 

se traduz em suporte social e emocional, principalmente, na fase imediatamente após o 

diagnóstico25; e num processo contínuo de aprimoramento de seus saberes e práticas sobre 

HIV/aids que lhes possibilite a produção cotidiana de estratégias para o gerenciamento da 

condição, alinhadas com o “consenso médico atual”, conforme explicitou JS nos Termos de 

Uso do blogue. Esses aspectos capacitam o novato para que sua interação no blogue (por meio 

dos comentários, principalmente) não seja considera uma “heresia”, como se verá mais adiante.  

                                                           
23 Pela frequência das postagens de alguns seguidores, foi possível apreender que alguns deles são mais “assíduos” 

em suas atividades no blogue. Por seu turno, há aqueles que comentam mais esporadicamente e os que fizeram 

participações (com comentários) mais pontuais. 
24 Este conhecimento científico envolve noções básicas (e ressignificadas) de imunologia, biologia celular e 

molecular, infectologia, de epidemiologia e de pesquisa clínica. Cumpre destacar que as PVHA entram em contato 

com essas informações científicas em diversos pontos do “mundo social da aids”: consultórios médicos, 

laboratórios, centros de testagem e aconselhamento, em grupos de apoio. Essas informações além de lhes 

permitirem compreender sua própria condição clínica, colaboram nas interações sociais entre outras pessoas 

vivendo com HIV/aids e mesmo nos momentos em que precisam revelar seu status sorológico. Em situações de 

revelação da sorologia, geralmente, são requeridas da PVHA conhecimentos e habilidades comunicacionais para 

explicar ao interlocutor e produzir argumentos com vistas à mitigação dos preconceitos. Portanto, entendo o blogue 

como um recurso na construção desse idioma informacional-científico, como veremos ao longo deste capítulo. 

Além disso, tal idioma confere aos seguidores do blogue um capital cultural mobilizado nas interações virtuais e 

produtor de subjetividades fortemente alinhada com os discursos oficiais sobre HIV/aids. 
25 O desenvolvimento dessa “gramática emocional” é de fundamental importância para si próprio e para as relações 

estabelecidas com os outros, sejam eles PVHA ou não. No entanto, tal desenvolvimento pode ser comprometido 

por condições de vulnerabilidades mais acentuadas (chamo a atenção para as dimensões social e programática da 

vulnerabilidade) e modeladas a partir de determinados marcadores sociais da diferença. 
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Nessa perspectiva, esse processo vivenciado pelo novato pode ser considerado como um 

“ritual de iniciação”26 que se estabelece a partir de um conjunto de códigos sociais e de relações 

entre novatos e “veteranos”, ou seja, aqueles indivíduos que já receberam o diagnóstico, fazem 

tratamento e vivem com essa condição há algum tempo – em geral, os veteranos estão 

indetectáveis27.  

Em geral, o processo de acesso ao blogue pelo novato se dá depois do recebimento do 

resultado positivo de sua sorologia para HIV. Conforme se observou entre os seguidores da 

página, o “encontro” com o blogue ocorreu durante estratégias de busca por informações sobre 

HIV/aids na internet: “olá… chegando do laboratório agora. Deu soropositivo. Estou sem 

chão, sem pernas. E a primeira coisa que fiz foi procurar e entrar em algum lugar com pessoas 

que eu não conheça. Sem qualquer PRECONCEITO e que pudesse me aliviar. Bem, estou aqui, 

tentando. Um pouco perplexo, mas aqui… alguém pode bater um papo comigo?” (Robson, 

08/09/2014).  

Conforme se observa no comentário acima, a ruptura biográfica vivenciada por Robson 

é corporificada/materializada na expressão “estou sem chão, sem pernas”. Esse tipo de narrativa 

era comum entre os novatos, principalmente nos seus primeiros comentários às postagens de JS 

ou em diálogos que se estabeleciam com outros seguidores. Nesse cenário, a partir do 

diagnóstico e do acesso ao blogue, era estabelecido o “ritual de iniciação” ao mundo social do 

HIV/aids – desde que o neófito se propusesse a “permanecer” no blogue. Para os seguidores 

mais “assíduos”, a relação estabelecida entre o seguidor “novato” e o “veterano” configurava-

se como peça fundamental no estabelecimento do processo de cuidado terapêutico do neófito e 

de suas experiências iniciais com a enfermidade. Nesse sentido, apresento a seguir as três fases 

desse ritual vivenciadas no blogue. 

A primeira fase compreende o momento do diagnóstico e acesso do novato ao blogue. 

Nesse momento, o papel do veterano, forjado a partir de suas experiências ao longo da vida 

com tal condição, é o de apoiar, ajudar e tranquilizar28 esses sujeitos diante das incertezas 

iniciais, dos sofrimentos psicossociais e das perturbações subjetivas e concretas advindas com 

o diagnóstico. Tal papel foi retratado na fala de Leandro: “Se você fizer uma busca nesse blog 

verá que a maioria de nós aqui escreveu o mesmo que você. Todos os dias novas pessoas 

chegam. É só olhar nos últimos posts. Infelizmente, agora você vai passar por essa fase terrível! 

                                                           
26 Ritual de iniciação porque concebo o blogue como um espaço no qual ocorre, ainda que virtualmente, relações 

sociais entre sujeitos específicos, cujas normas e códigos operados estabelecem hierarquias, privilégios, 

comportamentos, acessos a informações, etc. 
27 Estar indetectável é um dos atributos que marca a passagem do novato para a categoria dos veteranos. 
28 O que remete ao uso da “gramática emocional” mencionada antes. 
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É natural que se sofra por um diagnóstico tão terrível. Mas, as coisas voltarão para seu lugar 

em breve. Estaremos aqui pra te ajudar” (14/09/2014). Leandro aciona em seu comentário a 

ideia de uma fase e de um diagnóstico “terríveis”, fortemente carregada de representações 

negativas sobre o diagnóstico e a experiência inicial de viver com o HIV/aids, tais como: 

“choque”, “baque”, “pancada”, “assustador”, além dos diversos contextos de estigmas e 

preconceitos, como o medo de rejeição e desamparo social comum na experiência de PVHA 

(ZAQUIEU, 2006; FERREIRA; FAVORETO, 2011; SILVA; SILVA 2011; RENESTO et al., 

2014). Por outro lado, a “gramática emocional” produzida e operada pelo autor e seguidores do 

blogue favorecem a produção de vínculos norteados pelo valor da solidariedade, de maneira 

que, nessa fase de acolhimento inicial, os veteranos retribuíam aquilo que receberam (e ainda 

recebiam) dos demais “colegas” virtuais. 

Nesse sentido, tal experiência de receber o diagnóstico é modelada pelas incertezas em 

relação ao futuro que são próprias da experiência com adoecimentos e sofrimentos de longa 

duração, e que, no caso do HIV/aids, trazem à tona a “aids de antes” (doença fatal), como 

escreveu Juliana: “No momento que sabemos estar contaminados, o mundo desaba, nos 

sentimos o lixo dos lixos, procuramos culpados e perguntamos: por que justo EU? A depressão 

e a incerteza vêm acompanhadas do medo do futuro… E se teremos futuro, já que a primeira 

pergunta que nós fazemos é ‘quanto tempo será que ainda tenho de vida?’” (01/12/2015). Tais 

narrativas se contrapõem às representações da “aids de agora” que tem como marca o discurso 

da cronicidade em torno do HIV/aids, como registrado nas falas de muitos veteranos no blogue: 

“Bem o que posso te dizer é que nestes sete anos de sorologia positiva o que mudou na minha 

vida é o fato de ter que tomar minhas medicações todos os dias e de 3 em 3 meses comparecer 

ao CTA [Centro de Testagem e Aconselhamento] para realizar meus exames e passar com 

minha infectologista. No mais, a vida continua a mesma de quando era soronegativo ou 

digamos até um pouco melhor “rsrs” pois me cuido de uma forma mais efetiva (Romeu, 

26/02/2015); “Eu conheço uma pessoa que é portadora do HIV há 23 anos, ela é da época dos 

20 até 30 compridos por dia! Fico pensando, com a modernidade dos medicamentos e 

tratamento, e a menor toxicidade dos antirretrovirais acho que todos nós vamos morrer de 

velhice!” (Luiz, 08/10/2015). Ou seja, a experiência de recebimento do diagnóstico positivo 

para o HIV é atravessada e forjada em meio a discursos de antes e de agora, do velho e do novo. 

Um jogo de dispersão, coexistência, heterogeneidade, repartição, jogos de inclusão/exclusão, 

transformação, revezamento, posição, substituição.  

Tais narrativas ressaltam as conquistas do saber médico que foram se acumulando e 

permitindo crescentes níveis de intervenção sobre a realidade clínica e epidemiológica da 



83 

 
 

epidemia e permitiu, em última instância, uma vida mais qualificada e mais duradoura às 

PVHA. Por outro lado, essas memórias que são retomadas e atualizadas em diversos 

comentários dos seguidores do blogue denunciam que: 

 

“[...] a presença do próprio vírus (expressa por uma ‘carga viral’ precisa e 

frequentemente mensurada pelos saberes médicos) possui uma relação metonímica 

com a epidemia e com o sofrimento por ela produzido. Essa lembrança promovida 

pelo corpo, no entanto, não tem necessariamente o próprio corpo como referente 

último – um conjunto mais amplo de compromissos afetivos compartilhados está em 

jogo.” (ZAMBONI, 2015, p. 78)29. 

 

Nesse contexto, durante o ritual de iniciação ao mundo social da aids, o novato se 

configura como um consumidor “sedento” de informações, tendo em vista sua inexperiência 

com a enfermidade e a falta de conhecimento sobre a temática, como exemplificado no 

comentário de Jeferson após o recebimento do diagnóstico: “preciso de ajuda, se alguém aqui 

quiser manter contato comigo pra troca de informações (se bem que eu não sei muito, ou 

mesmo nada), meu e-mail é xxxxxxxxx@gmail.com.” (08/09/2014); “Peguei meu “reagente” 

no dia 17/03 e estou dissecando este blog, confesso que agora estou muito melhor do que eu 

imaginaria” (Carlos, 29/03/2015). Como revelado nas narrativas dos novatos Jeferson e Carlos, 

o blogue se configura nesse primeiro momento como um espaço protegido pelo anonimato, em 

que se procura inicialmente adquirir o máximo de informações sobre a experiência de viver 

com o HIV/aids, e, sobretudo, ter contato com outras pessoas na mesma condição. Nessa fase, 

torna-se necessário que os novatos desenvolvam um idioma informacional-científico que lhes 

permitam compreender e notadamente interagir com os textos, assuntos e discussões levantadas 

por JS e os seguidores veteranos no blogue.  

Além disso, criam-se em diversas situações verdadeiros diálogos entre novatos, 

veteranos e JS, mostrando que há uma sensação intensificada de auto-compreensão (ARRUDA, 

2013), de autenticidade nas relações com os outros, e principalmente um alívio aos fardos de 

sigilo e rumores em torno de uma vida com HIV/aids, como exemplificado na conversa entre 

um novato e um casal veterano soroconcordante:  

 

                                                           
29 O autor se fundamenta em Das (1996) para se referir à ideia de “conhecimento venenoso”. Esse conhecimento 

“representa bem esse tipo de memória contida, preservada dolorosamente nas entranhas de corpos que lembram 

(FASSIN, 2007)” (ZAMBONI, 2015, p. 78, grifos do autor). Essa perspectiva é relevante no contexto atual de 

desmonte da resposta brasileira à epidemia de HIV/aids no Brasil, uma vez que os órgãos governamentais nacionais 

e internacionais vêm construindo, com base em indicadores epidemiológicos e em pesquisas clínicas, a ideia de 

fim da aids (PARKER, 2016). Para ilustrar esse fenômeno na realidade brasileira, basta citar a mudança da sigla 

PVHA proposta pelo MS para PVHIV. O argumento é que hoje já não se vive com aids, apenas com o HIV. Esse 

argumento é contradito pelo próprio Boletim Epidemiológico de 2017 publicado em dezembro último, no qual 

constam taxas de mortalidade já referidas neste trabalho anteriormente. 

mailto:xxxxxxxxx@gmail.com
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Inácio: “Casal, eu gostaria se possível, ter mais contato com pessoas como vc, como 

relatou já está há 4 anos com o diagnóstico e não contou pra ninguém, se possível 

trocar experiências, tirar algumas dúvidas, tá sendo muito difícil para mim...”  

(14/02/2015)”; 

Casal: “Oi Inácio querido, tb ficamos abalados e abatidos com nossa condição 

quando descobrimos ser soropositivos! O que nos conforma é que conhecemos 

pessoas maravilhosas no blog e que podemos ter uma vida quase que normal após o 

diagnóstico! Passo meu e-mail p vc pra gente conversar” (14/02/2015). 

 

Dessa maneira, a “gramática emocional” produzida e operada pelo autor e seguidores 

do blogue parece trazer conforto e amenizar as dificuldades em lidar com o HIV/aids, 

principalmente nessa fase inicial após o diagnóstico, como narrado por Betânia: “Muitas 

dúvidas foram esclarecidas com suas publicações [JS] e os comentários dos leitores, que 

acabam por se tornar grandes aliados com suas histórias em meio a tantos questionamentos, 

medos e incertezas que vem à tona com o diagnóstico. JS, só tenho a agradecer por trazer 

informações tão atuais, e tão bem interpretadas e escritas” (18/03/2014). Com isso, esse 

espaço permite a criação e a atualização de vínculos de solidariedade, embora mediados pela 

virtualidade da internet, que são utilizados para estabelecerem trocas de saberes científicos e de 

experiências cotidianas com a enfermidade. Nesse sentido, destaca-se principalmente a 

disposição dos veteranos para ajudar e compartilhar tais ensinamentos no blogue, o que se 

traduz em suporte social para os novatos, como retratado nos depoimentos:  

 

Ruston: “Só sei que cada dia que entro aqui e vejo as pessoas dando apoio e 

ajudando outras que nem conhecem isso me faz sentir que ainda existe uma luz no fim 

do túnel” (19/06/2014); 

Natália: “Temos sim, que dar forças para quem passa por isso. Se nós vencemos essa 

fase, temos a obrigação de ajudar a outras pessoas a vencê-la também. Forças, 

Ruston, e tenha a certeza: aqui no blog vc tem amigos de verdade, gente que, embora 

virtualmente, o ama muito!!! Não desista de você” (19/06/2014); 

Junior: “Esse blogue, era tudo que eu estava precisando no momento. Adorei as 

respostas que me deram e adoro entrar aqui e ver as pessoas super animadas falando 

de solidariedade, qualidade de vida, tratamento e de amizade. Muito bacana isso! 

Faz a gente se sentir comum” (20/04/2016); 

Mário: “JS, cada vez que leio suas postagens ganho mais fôlego para continuar a 

viver bem. Obrigado” (01/12/2014). 

 

Logo, apesar do blogue ter uma orientação biomédica, por meio da solidariedade e da 

ajuda mútua, as pessoas que ali interagem acionam movimentos próprios dos grupos de ajuda 

mútua que ocorrem em espaços sociais “concretos” e de interação face a face. Dessa forma, tais 

interações e compartilhamento de saberes e experiências oferecem o que Kelleher (1994, p. 

111) assinalou para os grupos de ajuda mútua: “(...) eles são grupos que colocam um valor no 

conhecimento experiencial, desafiando implicitamente a autoridade dos profissionais de saúde 

para definir o que é ter uma condição específica e como ela deve ser gerenciada”. Além disso, 
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o autor assinala que a ajuda mútua entre essas pessoas possibilita a criação de formas 

alternativas de entendimento daquilo que acontece com elas, como ficou evidente nos diálogos 

acima. 

Nesse contexto, a segunda fase do ritual é marcada pela busca de informações 

científicas, saberes biomédicos e de experiências pelo novato, sobretudo, no momento que 

antecede o início do tratamento e no gerenciamento inicial da condição no cotidiano de suas 

vidas. Nessa fase, a interação dos novatos com os veteranos e JS auxiliam na construção de um 

idioma informacional-científico que ajuda aos novatos na produção de subjetividades 

fortemente alinhadas com os discurso da (bio)política de saúde sobre o HIV/aids e que forja, 

em última instância, os atributos necessários na passagem da condição de novato para a de 

veterano. 

Nesse momento, uma experiência que marca o ritual é o convencimento30 do novato 

sobre o imperativo da adesão ao tratamento medicamentoso. Tal convencimento é operado, em 

grande parte, pelo veterano e ganha sentido diante das incertezas dos neófitos em relação a 

iniciar, ou não, a TARV, conforme compartilhado por João: “Estou normal e pretendo não 

iniciar a medicação caso isso se mantenha. Sei que o Ministério da Saúde quer que eu inicie o 

medicamento, caso não inicie pode acontecer algo comigo?” (11/03/2016). Nesse sentido, a 

maioria das reações dos veteranos apresentam um discurso medicalizado e fortemente 

direcionado à adesão imediata ao tratamento, como observado a seguir: 

 

Pedro: “Entendo a angústia de iniciar o tratamento, mas é um mal que veio para o 

bem, opa mal??? Por que?? Não tenho um efeito colateral, só aqueles sonhos dos 

três primeiros dias (até curti os sonhos…kkk). Hoje tô de boa e indetectável. Aliás, 

iniciei meu tratamento rápido pós contaminação” (20/10/2015);  

Jonas: “(...) começar a medicação às vezes assusta como receber o diagnóstico 

positivo, mas é tão importante quanto saber [que vive com o HIV]. Olhe só, eu nem 

tive efeitos colaterais, hoje a medicação é muito tranquila e quanto mais cedo 

começar, mais cedo estará indetectável” (11/03/2016); 

Angel: “Eu comecei o meu tratamento imediatamente [após] meu diagnóstico. Mas 

sempre li muita gente falando sobre começar ou não, encarar os efeitos colaterais, 

etc. De tudo que já li nesses anos de diagnóstico, duas coisas me chamaram muito a 

atenção: a primeira é que quanto antes começar a tomar, mais você poupa seu 

sistema imunológico, suas células de defesa, seu organismo no geral, de uma infecção 

causada pelo vírus, e a segunda, que quanto antes você inicia com os medicamentos 

menos tempo você dá para o vírus se alastrar e encontrar os tais santuários onde se 

escondem. Aliás, todos os testes de vacina, remédios para cura, etc, exigem pacientes 

indetectáveis, ou seja, com o vírus suprimido. Você precisará estar sob controle 

quando a cura chegar, meu caro. Comece seu tratamento” (20/10/2015). 

                                                           
30 Digo convencimento porque há um forte estímulo à adesão à TARV nos discursos veiculados no blogue. Fato 

reiterado pela própria proibição de discursos contrários colocada por JS nos Termos de Uso da página. Nesse 

sentido, tomo de Melo (2013a) a ideia de um “imperativo moral” colocado pelo discurso oficial do MS para os 

profissionais que lidam com pessoas que vivem com diabetes tipo 2. Aqui, o mesmo imperativo se volta, também, 

para as PVHA, em geral, e para os seguidores do blogue, em particular. 
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Diante disso, nessa fase, o contato com os veteranos no blogue ajuda a transformar as 

incertezas individuais dos novatos relativas à adesão ao tratamento. Para tanto, os primeiros 

lançam mão de narrativas estruturadas e fundamentadas no idioma informacional-científico 

forjado ao longo de suas interações virtuais no blogue (e em outros espaços do mundo social 

da aids) e necessárias para o convencimento dos segundos. Além disso, esses discursos refletem 

graus variados de apropriação da noção de cronicidade acionada pela epidemiologia e pela 

clínica e incorporada na política de saúde. Tudo isso evidencia o estágio de medicalização social 

no qual se encontram os veteranos, uma vez que estes já são sujeitos tratados, “controlados” e, 

por isso, indetectáveis. Conrad (1992) adota uma definição operacional do conceito de 

medicalização, extremamente útil para estudos empíricos. Para o autor, a medicalização é o 

processo de transformação de problemas anteriormente não considerados médicos em 

problemas médicos, usualmente caracterizados como transtornos ou doenças.  

Nesse contexto, a medicina como instituição de controle social assume a função de 

medicalizar grande parte da vida cotidiana. Esse fenômeno do imperialismo médico e o alcance 

sempre crescente do controle de suas instituições na vida das pessoas como estudado e descrito 

por Illich (1976), abarcaria comportamentos, condições e processos vitais das diferentes idades 

e fases da vida humana. Para Foucault (2010), a medicalização exemplifica um mecanismo de 

poder e uma manifestação do direito do corpo social garantir, manter ou desenvolver sua vida. 

Entretanto, embora o centro de definição da medicalização permaneça representado na figura 

do médico (ILLICH, 1976), muitas vezes os próprios pacientes participam ativamente na busca 

por uma medicalização institucionalizada (CONRAD, 2007)31. 

Diante desse panorama, destaca-se a procura dos novatos por serviços de saúde 

especializados, depois da aceitação de iniciar o tratamento. Nesse momento, a maioria das 

orientações repassadas pelos veteranos enaltecem os direitos e as conquistas políticas 

adquiridas pelas PVHA no Brasil, que garantiram o acesso universal, gratuito e de qualidade ao 

tratamento do HIV/aids no SUS (VALLE, 2015). No entanto, nos discursos desses sujeitos não 

são consideradas as vulnerabilidades sociais, sobretudo regionais, e os marcadores sociais da 

diferença que influenciam o acesso aos serviços de saúde, a adesão à TARV e as condições de 

sofrimento social (OLIVEIRA, 2009; FERREIRA; SILVA, 2012). Logo, se imprime a sensação 

“equivocada” de que todos os indivíduos são afetados e têm acesso a esses recursos da forma 

                                                           
31 Exemplo dessa “busca por medicalização” é discutido no trabalho de Melo (2013b) relativo às pessoas que 

vivem com diabetes tipo 2 e que participam de grupos de educação em saúde em serviços da atenção básica.  
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igualitária e universal no país32.  Essa característica é observada, inclusive, nos relatos daqueles 

veteranos que fazem uso de serviços privados ou possuem planos de saúde, como retratado no 

diálogo a seguir, na publicação intitulada “Brasil Post” em 29/01/2014. 

 

Rafaela: “Preciso de uma orientação: Só consegui marcar um infectologista pra 

maio!!! Isso é normal? Achei que logo que fosse diagnosticado o tratamento fosse ser 

imediato e olha que é no particular hein! Fico com receio desse tempo ser tão longe, 

pois tinha a expectativa de começar logo com o tratamento e principalmente ver como 

está minha situação! Me falaram que nos postos de saúde o atendimento também 

demora, isso é verdade???” (06/02/2014); 

Marília: “Rafaela, seria bom você tentar agendar em um posto de saúde, pois não 

demora tanto assim não.. eu descobri ser soro + em novembro, e já fiz duas consultas 

com o médico infectologista através do posto de saúde.. O atendimento é excelente.. 

Abraços! Se quiser manter contato pra tirar dúvidas xxxxxxxxxxx@bol.com.br“ 

(07/02/2014); 

Roberto: “Concordo. Eu tenho convênio médico, mas nesse sentido me senti mais 

confortável em continuar pelo SUS. Os centros de testagem DST têm infectologistas 

de alto nível. O atendimento é de primeiro mundo!” (07/02/2014)33. 

 

Nessa fase, é notória a ênfase dada a figura do médico infectologista, bem como na 

relação que deve ser estabelecida com ele no momento inicial e durante todo o regime 

terapêutico: “Os tratamentos e interações medicamentosas, serão feitos pelo infectologista, o 

qual você tem um parceiro a cada trimestre, é bom ter o número do celular dele também, e-

mail, assim fica fácil a comunicação… e você vai precisar” (Alice, 29/01/2015); “depois de 

receber a notícia positivo, procurei uma infecto, e foi a melhor coisa que fiz na vida” (Marcelo, 

26/05/2014). Dessa forma, via de regra, apesar de tudo que é divulgado e compartilhado no 

blogue em relação a tratamentos e experiências, os discursos dos veteranos sempre são 

direcionados a seguinte orientação: “você deve seguir a orientação do seu infectologista”. 

Dessa forma, observa-se em todos os comentários apresentados até agora, as relações de “saber-

poder” existentes entre o “sujeito-paciente” e o “infectologista”, bem como suas implicações 

nas práticas de cuidado cotidianos, nas condições de produção do conhecimento científico, na 

medicalização social dos discursos e na gestão da vida dessas pessoas. 

                                                           
32 Este, aliás, é o discurso do Ministério da Saúde brasileiro e o tom dado em seus documentos oficiais. Como se 

num “efeito dominó”, esses discursos são apropriados pelos agentes de cura do sistema oficial de saúde, passam 

pelas mídias em geral e chegam à população, notadamente às PVHA. Esses discursos estruturam, alimentam e 

atualizam o fenômeno que Giddens (1991) chamou de “reflexividade social”. Por meio dele, os discursos peritos, 

como o da medicina moderna, passam a circular no cotidiano de vida das pessoas, operando deslocamentos desses 

discursos e das realidades que eles produzem do contexto imediato da relação médico-paciente, por exemplo, para 

as comunidades, as casas, as rodas de conversa, enfim, para as relações sociais em geral. 
33 Apesar dessas referências à excelência do SUS na atenção à saúde de PVHA, são raros os comentários no blogue 

que fazem referência ao desmonte da resposta brasileira à epidemia, conforme comentado anteriormente. Embora 

este não seja o meu foco aqui, vale ressaltar essas discrepâncias de alguns segmentos sociais (senão todos) em 

relação ao SUS que serve para umas coisas (inclusive sem as filas mostradas rotineiramente pela mídia), 

geralmente as condições mais graves de saúde, e, para outras, não. 

mailto:xxxxxxxxxxx@bol.com.br
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No entanto, uma particularidade dessa relação é que esses sujeitos não são apenas 

passivos nesse processo, eles aproveitam o espaço disponível no blogue para checar as 

informações repassadas pelos infectologistas durante as consultas, como uma estratégia 

utilizada para legitimar algumas informações para as quais ainda não existem um “consenso” 

científico (pelo menos no blogue) sobre qual orientação seguir. Isso fica evidenciado no trecho 

de uma conversa: “Tá bem Olavo. Quando for [para consulta] te mando sinal e vou perguntar 

o mesmo que você perguntou pra comparar a resposta dos nossos 2 médicos” (Iury, 

03/12/2015).  

Nesse contexto, destaca-se o acesso e o compartilhamento facilitado de informações 

biomédicas e científicas no blogue como facilitador na produção e desenvolvimento do “expert 

patient” (pacientes especialistas, ou ricos em informações) (TAYLOR; BURY, 2007). A 

produção dessa identidade se constitui como um elemento marcante na passagem do novato em 

veterano no blogue, já que o acesso e a apropriação cotidiana (uma vez que ela nunca se 

completa, ou seja, sempre se têm algo a aprender, inclusive pela dinamicidade das pesquisas 

em HIV/aids) desse idioma informacional-científico, como dito anteriormente, lhes 

possibilitam a produção de estratégias que podem contribuir, ou não, para o gerenciamento da 

condição no cotidiano. 

Nesse sentido, um tema que sempre está em pauta nas discussões é o uso do preservativo 

masculino nas relações sexuais34. A maioria dos comentários comungam da orientação de que 

a camisinha deve ser usada em todas as relações e práticas sexuais como regra. Entretanto, 

mesmo não havendo um consenso entre as experiências compartilhadas pelos sujeitos no 

blogue, as narrativas reforçam o discurso biopolítico de prevenção através do imperativo “use 

camisinha”, como forma de evitação da transmissão ou contaminação pelo vírus HIV. Esse 

discurso emerge mesmo em situações para as quais já existem evidências científicas que não 

seria necessário o uso do preservativo.  

 

Hiago: “Creio que a médica infectologista que me acompanha não seja das melhores. 

Tenho visto que muitos médicos afirmam que sexo oral insertivo não transmite HIV, 

ainda que o paciente soropositivo não esteja em tratamento. Todavia ela afirma que, 

ainda com a carga viral indetectável, há risco de contaminação por essa via sexual” 

(21/11/2015);  

Lorena: “Hiago, sua médica está certa, pois ainda que com carga viral indetectável 

e sendo a prática sexual oral insertiva ainda há risco de contaminação mesmo que 

seja pequena + ou – 0,000000001 % mas ainda há chance. Portanto, ela não poderá 

nunca afirmar que não haverá risco de contaminação” (21/11/2015); 

                                                           
34 Vale destacar que no blogue não houve discussão sobre preservativo feminino. Dessa forma, isso evidencia uma 

concepção heteronormativa das práticas sexuais, centradas na penetração (por isso presentes também nas relações 

homossexuais masculinas), que invisibiliza e exclui as relações homoafetivas entre mulheres.  
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Otávio: “Aproveitando o tema, relato a minha conversa com meu infecto, que 

confirma muito do que foi dito aqui:1) Perguntei: posso mesmo confiar na camisinha, 

já que vivo uma relação sorodiscordante? Ele: Na sua situação, indetectável há 5 

anos, você NÃO TRANSMITE HIV. Fiquei aliviado, o que não significa que deixarei 

de usar camisinha em todas as minhas relações, o que faço religiosamente desde que 

me descobri positivo” (22/11/2015). 

 

Conforme se observa, o blogue atua na produção de “expert patients” e se configura 

como um espaço de validação e avaliação das condutas médicas, notadamente dos riscos e 

benefícios de tratamentos e terapias, com base no idioma informacional-científico e no capital 

cultural que ele confere aos veteranos e, gradativamente, aos novatos na medida em que estes 

avançam na experiência com a enfermidade. 

Nesse contexto relacional, a terceira fase é marcada pelo alcance da CV indetectável e 

pelo processo contínuo de aprimoramento de seus saberes e práticas sobre HIV/aids que lhes 

possibilitem a produção cotidiana de estratégias para o gerenciamento da condição alinhadas 

com o “consenso médico atual”. Logo, essa fase se inicia com a adesão propriamente dita ao 

tratamento com os antirretrovirais pelos novatos e as consequências disso nas suas vidas. A 

partir desse momento, o blogue assume um papel principal na experiência desses sujeitos por 

produzir um espaço de apoio, divulgação científica e compartilhamento de informações, e para 

responder às demandas iniciais que surgem, principalmente em relação aos tratamentos 

disponíveis, sua administração, seus efeitos colaterais e a autogestão no cotidiano. 

Destaca-se, nesse sentido, que essa experiência vivenciada no blogue se insere no 

contexto mais amplo da medicalização social. Ou seja, na atualidade os indivíduos convertem-

se mais facilmente em consumidores de tratamentos médicos e serviços de saúde (ILLICH, 

1976; WILLIAMS; MARTIN; GABE, 2011). Nessa lógica, a partir de diferentes formas e graus 

de intervenção, os saberes biomédicos e os avanços tecnocientíficos têm atuado como um 

veículo para um “aprimoramento” ou “aperfeiçoamento” da vida diante de uma condição ou 

não de saúde, configurado na proposta do sujeito se tornar “melhor do que bem” (CONRAD, 

2007).  

 Nesse cenário, destaco dois momentos principais na experiência das PVHA, que 

marcam a última fase do ritual de iniciação no blogue. O primeiro momento é o da 

“normalização”, ou seja, ao iniciar o tratamento e enfrentar toda a burocracia que está associada 

(acesso aos serviços, consultas, exames, medicamentos...) os seguidores novatos esperam 

atingir os padrões considerados normais ou adequados (estar indetectável, sobretudo), tanto 

pelos infectologistas quanto pelos veteranos no blogue. Nesse sentido, o papel do veterano é 

esclarecer as dúvidas sobre os resultados dos exames, e desenvolver nesses sujeitos a 
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perspectiva de sempre melhorar tais resultados para se atingir a identidade clínica 

“indetectável” o quanto antes. Estar indetectável representa que a infecção está sob “controle” 

e, consequentemente, que já não se é um “novato”, como ilustrado no diálogo a seguir:  

 

Alexandre: “Gente, preciso de um “help” de vcs. Fiz todos os exames, incluindo 

toxoplasmose, triglicerídios, hemograma, urina, vitaminas, colesterol …. Todos OK, 

dentro do esperado, inclusive toxoplasmose já imune. Porém já até chorei de medo 

quando vi o CD4/CD8, CD4: 276, CD8: 1540, CD4/CD8: 0,18. Caramba, muito 

baixo né? Galera preciso de uma força de vcs” (20/10/2015);  

Luciano: “Oi Alexandre. Tive resultados similares ao teu. Meu CD4 era de 254. Após 

4 meses de Tarv subiu para CD4 359. Fique tranquilo siga o tratamento direitinho, 

alimente-se bem, faça exercícios, que tudo se ajeita” (20/10/2015); 

Renato: “E a CV? Logo no primeiro mês de tratamento, o objetivo da terapia é 

diminuir sua carga viral, como você é jovem, acredito que vá diminuir logo, quase 

atingindo o indetectável (muitos conseguem no primeiro mês), caso não consiga, 

também não é motivo pra pânico! Siga o tratamento direitinho” (20/10/2015). 

 

Vale destacar, que estar indetectável é uma condição volátil, já que não é uma ida sem 

volta, ou seja, a qualquer momento a PVHA pode deixar de estar indetectável, ou sua carga 

viral apresentar variações para mais ou para menos35. Em consequência disso, o segundo 

momento dessa fase é o “aprimoramento” da vida com o HIV/aids. Ou seja, compreende o 

aumento e/ou melhoria das performances desses sujeitos diante da experiência de viver com o 

HIV/aids. Nesse sentido, como observa Rohden (2017) não basta apenas “regular” ou 

“normalizar” os resultados dos exames, a dieta, as consultas, os medicamentos, as práticas de 

exercícios, etc., mas, sim, é preciso “melhorar constantemente” e para isso é necessário saber 

cada vez mais (se especializar) sobre a condição de viver com a enfermidade. 

É nessa perspectiva de se aperfeiçoar que o blogue funciona como um espaço potente 

de compartilhamento de saberes, divulgações científicas e experiências com o HIV/aids. Tendo 

em vista que as informações publicadas no blogue são atualizadas permanentemente, tanto pelo 

JS quanto pelos seus seguidores que criam uma grande rede de produção/consumo de 

informações científicas e estratégias de enfrentamento que são fundamentais nesse processo de 

uma vida “aprimorada” com o HIV/aids. 

 

Jorge: “Galera, alguém com um inglês afiado me ajuda a entender esse texto, por 

favor? http://www.thebodypro.com/content/74411/drinking-even-casual-amounts-

poses-much-greater-ri.html Pelo que entendi, mesmo não tendo coinfecção por 

hepatite C, é melhor que os portadores de hiv não usem álcool? Quem pode me ajudar 

nisso que é de interesse de todos nós?” (05/05/2014); 

                                                           
35 Na experiência de pessoas que vivem com diabetes tipo 2 e hipertensão arterial essas variações numéricas da 

glicemia capilar e outras taxas bioquímicas materializadas em exames foi analisada por Fleisher (2013). A autora 

denominou esse processo como sendo uma “gramática dos números”, onde números, medicamentos e emoções 

formavam uma tríade que operava com vistas ao “controle” dessas doenças. 

http://www.thebodypro.com/content/74411/drinking-even-casual-amounts-poses-much-greater-ri.html
http://www.thebodypro.com/content/74411/drinking-even-casual-amounts-poses-much-greater-ri.html
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Liliane: “Independente do paciente ser HIV ou HCV positivo o consumo de álcool 

aumenta a ocorrência de doenças hepáticas. Nesta pesquisa participaram pessoas 

infectados por HIV, HCV (Hepatite C), e também pessoa que não eram infectadas por 

nenhum dos dois vírus. Os efeitos do álcool foram semelhantes em todos os grupos. 

Ou seja, não precisa surtar “beber ou não beber?” pode dar umas biritadas de vez 

em quando, mas pega leve!” (05/05/2014). 

 

Nesse sentido, Williams, Martin e Gabe (2011) argumentam que os principais 

impulsionadores da medicalização social agora pertencem ao consumismo (ou seja, a conversão 

de pacientes em consumidores de tratamentos, informações e serviços de saúde), aos mercados 

de cuidados gerenciados (expansão das organizações voltadas aos cuidados médicos) e ao 

desenvolvimento da biotecnologia (ênfase nas transições de medicalização para a chamada 

biomedicalização36). Dessa forma, o blogue atua auxiliando nessa construção e transformação 

do “sujeito-paciente-consumidor” de tratamentos e informações, ou seja, na produção de 

“expert patients”. Cumpre destacar que o mecanismo por meio do qual esses processos ocorrem 

no blogue é o compartilhamento de saberes, de informações científicas e de experiências entre 

seus seguidores e o próprio JS, uma vez que este, em alguma medida, lança as tendências e 

temáticas discutidas na página.  

Nessa ótica, pude observar que os títulos de suas publicações direcionam os sujeitos a 

se engajarem em processos de “normalização” e/ou de “aprimoramento” da vida com o 

HIV/aids. Sinalizo algumas produções nessa perspectiva que chamaram minha atenção: 

“Dividir o mundo entre soropositivos e soronegativos é perigoso para a saúde” (16/06/2014); 

“Não é sofrido viver com HIV?” (08/09/2014); “Quem são os indetectáveis?” (20/11/2014); 

“Uma nova era” (18/07/2014); “É verdade ou mentira?” (19/05/2015); “Hoje basta um 

comprimido por dia” (29/01/2015); “A contradição entre o discurso sobre o fim da epidemia e 

a realidade” (26/06/2016); “Carta de um leitor: aos recém-diagnosticados” (17/12/2015). 

Por fim, o caminho percorrido nessa trajetória que envolve a produção do “sujeito-

paciente-consumidor” no blogue, cujo intuito é melhorar e aperfeiçoar a vida com a condição, 

indica novas formas de produção de subjetividades em torno do HIV/aids. Nesse sentido, a 

apropriação do discurso médico presente nas narrativas apresentadas até aqui, direcionam para 

o engendramento de novos agenciamentos e subjetividades que não se limitam apenas ao 

                                                           
36 A biomedicalização é um processo complexo, multissituado e multidirecional no qual a medicalização é 

redefinida em função das inovações advindas com a biomedicina tecnocientífica. Nesse sentido, a ênfase dada pelo 

prefixo “bio” corresponde precisamente às transformações de elementos humanos e não humanos que só se tornam 

possíveis graças as inovações tecnocientíficas (CLARKE, et al, 2010; ROHDEN, 2017). Destaca-se, a biologia 

molecular, as biotecnologias, a genomização, a medicina dos transplantes e as novas tecnologias médicas 

(CLARKE et al., 2010, p. 162). A PEP e a PrEP são bons exemplos de estratégias de biomedicalização da resposta 

à epidemia de HIV/aids. 
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conhecimento médico, mas são interseccionados pelas experiências individual e coletiva desses 

sujeitos dentro e fora do blogue, como será detalhado a seguir. 

 

5.2 “FIQUE TRANQUILO, COM ESSES RESULTADOS VOCÊ ESTÁ MUITO BEM”: 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES E O 

APRIMORAMENTO DA VIDA COM O HIV/AIDS 

 

Nesta seção, demostro como os comentários às postagens do autor do blogue produzem 

um espaço de divulgação científica e de compartilhamento de informações e experiências que 

auxiliam nos processos de “normalização” e “aprimoramento” da vida com o HIV/aids, dado o 

caráter de longa duração da enfermidade. Nesse sentido, será abordado como são construídos 

tais processos no blogue e como estes atuam na produção de novos agenciamentos e 

subjetividades em torno do HIV/aids.  

Além disso, será enfatizado o papel ativo dos “pacientes especialistas” (expert patients), 

ou seja, sujeitos que acessam informações à procura de se “aperfeiçoar” cada vez mais diante 

da condição. Destaco também, a farmaceuticalização presente nos discursos de JS e seus 

seguidores. Nesse sentido, são evidenciados os significados simbólicos dos medicamentos, 

resultados e exames, bem como o autogerenciamento destes no cotidiano, que pode ser ou não 

modificado de acordo com as experiências vivenciadas e/ou compartilhadas no blogue.  

  Nesse contexto, durante o ritual de iniciação ao blogue, como um espaço do mundo 

social da aids, abre uma rota protegida pelo anonimato que permite o acesso, o 

compartilhamento de informações e o suporte inicial37 que auxilia em uma etapa de pré-

consulta38, ou seja, essa fase se configura como uma “preparação” antes da consulta com o 

infectologista, como retratado na fala de Lorena: “Quando tomamos conhecimentos das 

notícias e dos relatos aqui a calma começa a aquietar nossos corações. E quando vamos para 

                                                           
37 Esse suporte se refere à “gramática emocional” já discutida na categoria anterior. 
38 Pontua-se a necessidade dessa preparação anterior à consulta médica atrelada à questão: que experiências esses 

sujeitos têm em outras relações médico-paciente que faz com que eles precisem se “armar” antes com informações 

para poder interagir com o médico? Talvez, porque tenhamos memórias de não entendimentos do que o médico 

fala. Trata-se de um espaço (o consultório, o espaço intercessor entre usuário e trabalhador da saúde) onde circula 

um discurso rarefeito, onde apenas alguns podem falar, podem circular. Nesse discurso não há espaço para o 

usuário e não se está preocupado em se comunicar com ele (MERHY, 2002; FOUCAULT, 1996). Talvez por isso 

os “expert patients” acessem a internet para chegar nesse espaço munidos de informações, de um capital que lhes 

permita adentrar nessa zona de comunicação marcada por privilégios. No caso brasileiro, é possível que esses 

elementos estejam influenciando no acesso cada vez mais amplo dos pacientes às informações disponíveis na 

internet. 
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a primeira consulta com o infectologista, já vamos conscientes de termos [médicos] que até 

então eram desconhecidos para nós como CD4, carga viral, tarvs, etc” (22/12/2015). 

Diante disso, a procura por informações iniciais é relacionada à ação do vírus e ao 

tratamento medicamentoso (adesão, efeitos colaterais, uso, horários, estratégias de 

administração, entre outras). Nesse sentido, o veterano ajuda no processo de esclarecimento de 

dúvidas que são comuns em face da adesão à terapia, compartilhando principalmente suas 

experiências, estratégias utilizadas e o gerenciamento no cotidiano. Cumpre destacar que os 

saberes compartilhados são forjados no cotidiano e, por isso, são mais específicos (e talvez mais 

eficazes) que as orientações protocolares oferecidas pelos profissionais da saúde. Ou seja, trata-

se de um saber feito de experiência e que integra concepções científicas e leigas, sempre 

reinterpretadas e ajustadas ao contexto de cada situação social39. Isso pode ser observado na 

conversa a seguir: 

 

Vanessa: “Iniciei o tratamento com 3 em 1 [tipo de esquema da TARV que combina 

num único comprimido as seguintes drogas: Tenofovir+Lamivudina+Efavirenz] tá 

com 24 dias, e hoje esqueci de tomar na hora. Acabei dormindo pensando e não ouvi 

nem mesmo o despertador. Tomei a medicação com 6h e 33min de atraso. Estou muito 

preocupada. Será que posso ter interferido no meu tratamento? A próxima dose irei 

tomar na hora correta. Alguém pode me responder” (30/01/2015); 

James: “Tem problema não, Vanessa. Uma vez ou outra você errar a hora não vai 

afetar a concentração plasmática do remédio. Só não pode virar hábito e também não 

deixe de tomar. Fique com Deus e bom tratamento!” (30/01/2015); 

Vitória: “É um intervalo muito pequeno e não deve causar nenhum problema. Mas é 

ideal que tome sempre no mesmo horário. Se facilitar, nesse início use aplicativos no 

celular para lembrete ou até na sua própria agenda do celular como alarme. Se não 

quer sair com o frasco, use aqueles porta-capsulas que é prático, discreto e fácil de 

levar para qualquer lugar” (30/01/2015). 

 

Nesse contexto, é esperado que durante o processo de “normalização” com o início do 

tratamento, novas demandas apareçam e esses sujeitos procurem conhecer cada vez mais e usar 

os recursos disponíveis, inclusive no blogue, para atingir determinadas metas de autogestão e 

desempenho diante da condição. Isso se deve a uma tendência atual, já discutida por alguns 

                                                           
39 Kelleher (1994) cita Habermas ao oferecer uma chave analítica que pode nos ser útil na compreensão da questão 

colocada. Para Kelleher, os saberes e as experiências compartilhadas, próprios das relações de ajuda mútua, se 

alinham ao mundo da vida (no sentido habermasiano), uma vez que se referem à esfera pública na qual as pessoas 

identificam, interpretam e agem com base numa lógica prático-moral – inclui as práticas de cuidado cotidianas. 

Na análise do autor, o problema da medicina oficial não consiste em envolver certas formas de racionalidades 

(mecanicista, biologicista, individualista, etc.) para produzir seus saberes e práticas, mas no fato de ter se tornado 

desacoplada do mundo da vida e das lógicas prático-morais que possibilitam às pessoas compreenderem e agirem 

sobre seus problemas. É esse desacoplamento que pode gerar nas pessoas adoecidas a sensação de que os aspectos 

que julgam importantes em seu tratamento e mesmo no encontro clínico foram negligenciados. Daí a potência das 

relações de ajuda mútua na experiência com doenças compridas e o tensionamento que elas podem gerar na 

medicina e no sistema oficial de saúde como um todo. 
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cientistas sociais, de atribuir ao indivíduo a responsabilidade pela sua própria saúde (LOPES, 

2015; ROSE, 2007). Para Rose (2007) isso implica no aumento das obrigações de indivíduos, 

famílias e certas comunidades em gerenciar e se responsabilizar pela própria saúde. Nesse 

sentido, os autores destacam a capacidade de aprimorar as artes do autogoverno desses sujeitos, 

centradas no self, no corpo, nas intervenções biomédicas e nas experiências do cotidiano 

(LOPES, 2015; ROSE, 2007). 

Nessa ótica, de acordo com as experiências compartilhadas, a meta do novato 

inicialmente é “atingir” o estágio indetectável, enquanto que a do veterano é de “aprimorar sua 

vida” com a condição. Nesse sentido, destaca-se a farmaceuticalização da vida e dos discursos 

como uma consequência da experiência de viver com o HIV/aids, que são cotidianamente 

atualizadas no blogue e em diversos espaços da vida social da PVHA: serviços de saúde, 

laboratórios, consultas, nas relações com outras PVHA e também pessoas não-PVHA, etc. No 

entanto, o blogue reforça de maneira mais contundente esse fenômeno devido às informações 

científicas compartilhadas diariamente entre JS e seus seguidores. 

Diante disso, a farmaceuticalização é definida via os conceitos de medicalização e 

posterior biomedicalização, como um novo conceito que captura a crescente importância dos 

produtos farmacêuticos dentro e além da medicalização social. Ainda que com larga 

superposição com a medicalização, a farmaceuticalização se distingue por não estar 

necessariamente ligada apenas a algum tipo de diagnóstico médico, mas para se atingir uma 

certa “supernormalidade” por meio dos aperfeiçoamentos (“enhancement”) da vida frente à 

necessidade e/ou condição de saúde (WILLIAMS; MARTIN; GABE, 2011).  

Assim, atingir o “patamar” indetectável através da adesão à terapia medicamentosa não 

se trata apenas de obter um controle sobre a saúde por meio de intervenções farmacológicas, 

mas assume um sentido ainda mais amplo na experiência desses sujeitos. Ou seja, torna-se, para 

além de um “status”, uma “nova” identidade, como comemorado por Fernando ao receber seus 

exames de rotina: “Minha gente, tenho que dividir com vocês…cheguei ao excelente patamar 

de INDETECTÁVEL….GRAÇAS A DEUS!!! MEUS EXAMES ESTÃO EXCELENTES!!!” 

(02/12/2014). Nesse sentido, não significa dizer que são identidades completamente novas, mas 

sim atualizações; tendo em vista que, em torno do HIV/aids muitas identidades clínicas foram 

adotadas ao longo da construção histórico-social da epidemia como: aidético, portador, 

assintomático, soropositivo, pessoas vivendo (VALLE, 2015) e, atualmente, indetectável. 

 No entanto, a identidade “indetectável” acionada pelo dispositivo da “aids de agora”, 

se assemelha ao “assintomático” da “aids de antes”, ou seja, “o soropositivo de aparência 

saudável”. Nesse caso, as intervenções biomédicas e os avanços nos tratamentos permitiram 
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novas formas de acessar e performar identidades já existentes (CLARKE et al., 2010). 

Entretanto, a performance atual desses sujeitos é cada vez mais mediada pela medicação 

antirretroviral e se fundamenta na assertiva (agora corroborada pela ciência) de que a PVHA 

“indetectável, não transmite o vírus”40. Talvez por isso, alcançar esse “patamar” se tornou um 

objeto de desejo e, talvez, um “imperativo moral” para a maioria das PVHA que seguem o 

blogue. 

 No blogue foi possível observar que os comportamentos e práticas de autocuidado são 

regularmente postas em visibilidade pelo compartilhamento dos resultados de exames na página 

(carga viral, CD4, testes bioquímicos) na perspectiva de atingir, se manter ou melhorar tal 

condição. Ou seja, existe todo um simbolismo sobre os principais exames de seguimento (CD4 

e carga viral) que se tornam instrumentos para ver a doença de uma forma mais nítida e concreta 

(SILVA; AYRES, 2009). Dessa forma, esses exames assumem papel fundamental no cuidado 

da PVHA porque, principalmente entre indetectáveis, os exames mostram que o vírus está ali, 

mesmo não se manifestando. Com isso, a cada exame se mostra sua concretude, a ameaça que 

ele representa e a importância da TARV nessa “luta invisível”, conforme veremos adiante. Essa 

característica se apresenta como uma nova demanda na vida desses sujeitos, aproximando-os 

da rotina de autovigilância e gestão dos cuidados no cotidiano – no limite, essa rotina faz parte 

do processo de responsabilização do indivíduo pela sua saúde (e dos outros, sobretudo no caso 

de PVHA) conforme discutido por Rose (2007) e Lopes (20015).  

Com base nisso, os resultados de exames (carga viral, CD4, testes bioquímicos) e da 

avaliação trimestral ou semestral (depende de cada pessoa) com o infectologista compartilhado 

por esses sujeitos, produzem uma “gramática dos números” no blogue – já referida neste 

trabalho (FLEISCHER, 2013) que imprimem traços calculáveis de individualidade a cada 

pessoa diante da condição. Nesse sentido, por meio dos resultados dos exames, a 

individualidade entra num campo documentário e o indivíduo passa a constituir um objeto 

descritível, “não para reduzi-lo a traços ‘específicos’, como fazem os naturalistas a respeito dos 

                                                           
40 Destaco aqui o estudo Partner, divulgado em 2016, que trouxe boa evidência científica de que a carga viral 

indetectável pode ser um limiar sob o qual a transmissão sexual do HIV não ocorre. Entre setembro de 2010 e 

maio de 2014, esse estudo inscreveu prospectivamente 1.166 casais sorodiscordantes em 75 centros clínicos 

espalhados em 14 países europeus. Os critérios de inclusão determinavam que o parceiro positivo deveria ter carga 

viral indetectável em tratamento antirretroviral e que o casal não tivesse o hábito de sempre usar preservativos 

durante o sexo vaginal e/ou anal. A importância do estudo está no fato dele incluir casais homossexuais e 

heterossexuais sorodiscordantes, e mediu o risco em pessoas que não estavam usando preservativos. O resultado 

dessa investigação evidenciou que houve zero transmissão em mais de 58.000 vezes em que as pessoas do estudo 

tiveram relações sexuais sem preservativo (RODGER et al., 2016). 
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seres vivos; mas para mantê-los em seus traços singulares, em sua evolução particular, em suas 

aptidões ou capacidades próprias, sob o controle de um saber permanente” (FOUCAULT, 

2010a, p. 182). Dessa forma, essa prática serve para revelar a “verdade” que pode estar oculta 

pelo sujeito e possibilitar um acompanhamento contínuo da enfermidade (FERZACCA, 2000; 

FLEISCHER, 2013; MELO; CAMPOS, 2014).  

Essa tendência identificada em outros estudos, argumenta a emergência de um “sujeito-

paciente” que atesta a apropriação do conhecimento biomédico sobre a percepção de si mesmo 

como forma de “controle” da condição (FERZACCA, 2000; FLEISCHER, 2013; MELO; 

CAMPOS, 2014).  Para isso, tornam os corpos disponíveis constantemente para uma ampla 

variedade de técnicas de mensurabilidade, padronização e de possíveis intervenções pela 

biomedicina (ROHDEN, 2017). Nessa ótica, os resultados numéricos dos exames, permitem 

aos indivíduos construir um autoconhecimento centrado na experiência com a enfermidade ao 

longo de suas vidas, como observamos nos seguintes depoimentos: 

 

Arthur: “Tomo os ARVS exatamente há dois meses. Quando descobri que era HIV+, 

foi horrível e meu Cd4 estava em 23. Porém, sem muitas delongas, hoje venho aqui 

comemorar que peguei o exame de Cd4 e estou em 153. Ainda estou abaixo dos 200, 

mas foi um alívio pra mim saber que estou melhorando. É impressionante como tudo 

na vida pode ser um número. Já sabia que estava bem, mas estava ansioso por um 

número” (05/05/2014);  

Thor: “Eu também. Quando recebi os resultados em números, quase tive uma 

“vertigem” na frente da médica, pois meu CD4 estava em 89 (vejam bem, 89) e a CV 

em mais de um milhão. Na hora, fechei os olhos e pensei: – Deus, me ajuda! E suspirei 

fundo” (08/09/2014). 

 

Em decorrência disso, cabe à PVHA reconhecer seu estado de saúde e, com isso, se 

responsabilizar cada vez mais pelos cuidados e pela autogestão de sua condição de saúde dentro 

dos parâmetros tidos como “ideal”.  Nesse sentido, a maioria dos seguidores do blogue podem 

ser caracterizados como “pacientes-especialistas” (TAYLOR; BURY; 2007), que procuram 

nesse espaço informações científicas e trocas de experiências para o aperfeiçoamento em 

relação aos próprios riscos, aos tratamentos, aos exames, aos testes, à prevenção e às 

experiências no cotidiano. 

Sinalizo em ordem decrescente, dentre o universo de temas, os principais assuntos que 

são discutidos por meio do esclarecimento de dúvidas e do compartilhamento de informações 

no blogue e que fazem parte desse processo de “normalização-aprimoramento” da vida: 

medicamentos (uso, horários e estratégias de administração); causas e efeitos colaterais da 

TARV; substituições de terapia; testes e resultados de exames; marcações de consultas; 

laboratórios e locais de recebimento do medicamento, entre outros. Diante desse cenário, 
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destacam-se as expertises adquiridas ao longo da experiência da vida com o HIV/aids pelos 

veteranos no autogerenciamento individual, principalmente em relação aos regimes e estilos 

farmacêuticos.  

Com isso, é interessante observar como esses sujeitos passam a se relacionar com 

“intimidade” com os remédios, além de desenvolver e aprimorar características que são 

associadas ao uso de determinadas drogas. Uma outra dimensão retratada nos comentários é 

que a terapia medicamentosa põe um fim ao sofrimento que assombrava a experiência de PVHA 

no contexto da “aids de antes”: o medo da morte iminente. Nesse sentido, os discursos 

enaltecem os avanços biotecnológicos dos medicamentos, principalmente a diminuição da 

quantidade de comprimidos e dos efeitos colaterais, como revelado nos depoimentos de Flávia 

e Gustavo:  

 

“Descobri ser soropositivo há dois anos. Depois de 3 meses comecei com os arv e 

nunca, NUNCA tive nenhum efeito, os únicos efeitos foram aumentar meu cd4 muito 

e diminuir minha carga viral a indetectável em 3 meses. O medo, a falta de 

informação e a falta de cuidados corretos com a saúde, estes sim causam efeitos 

colaterais terríveis. O tratamento, o cuidado com a saúde e, claro, viver a vida 

normalmente só vão trazer benefícios a todos” (Flávia, 08/09/2014). 

 

“Eu sou mais o 3x1. Eu penso o seguinte: é a melhor combinação, um comprimido 

só, e você tomar uma vez ao dia é maravilhoso. Por mais que você passe mal, pense 

que podia ser bem pior. Histórias de remédios de tamanho de jaboticabas, vômitos e 

diarreias incontroláveis, 30 comprimidos por dia, uns a cada 6 horas, com outros a 

cada 12 horas… Um conselho? Encara assim quando você sentir o “tuin”. Podia ser 

pior, bem pior” (Gustavo, 16/06/2014). 

 

Entretanto, existe uma ambivalência em relação à terapia medicamentosa no que se 

refere aos seus significados positivos ou negativos, expressos nos chamados “efeitos 

colaterais”. Se, por um lado, eles são narrados de forma terrível como observamos na fala de 

Gabriel: “Hoje fazem 7 dias que comecei com biovir e kaletra. Os efeitos colaterais 

gastrointestinais tão pesados! A sensação é de que estou com uma bomba relógio. Os dias 

passam e parece que a morte tá do lado” (26/02/2014); outras vezes, eles são enxergados e 

legitimados pela experiência como forma positiva: “sobre as coceiras, tenha paciência, elas 

passam! É normal! Eu também tive no início do tratamento… Minha infecto me disse que tem 

a ver com a reação do remédio, um sinal que ele está ‘fazendo efeito’, portanto, a coceira é 

uma coisa boa” (21/11/2015). Além disso, tal ambivalência em relação aos efeitos colaterais se 

fundamentam em alguns discursos dos médicos infectologistas que, em alguns casos, perdem 

de vista (ou nunca as tiveram em vista) as particularidades de cada pessoa, de cada organismo, 

de cada forma de viver com o HIV/aids – seriam discursos desacoplados, para usar a expressão 

proposta por Kelleher (1994).  
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Enfim, tratam-se de discursos normatizadores, baseados em médias estatísticas que 

estabelecem as chances (probabilidades, no linguajar matemático) de aparecer este ou aquele 

efeito adverso. No caso da atenção à saúde de PVHA, especificamente, esse aspecto remete à 

uma prática médica mais protocolar e consensual (não para os sujeitos, mas para as sociedades 

científicas que publicam os consensos médicos citados por JS nos Termos de Uso da página) 

do que centrada na pessoa (BONET, 2014). Nesse sentido, na visão desses sujeitos para cada 

efeito colateral em relação à terapia medicamentosa, existe uma droga específica que causa:  

 

Bruno: “Falando a respeito de efeitos colaterais e danos neurológicos, aproveito 

para perguntar se é possível os antirretrovirais causarem formigamento na cabeça, 

pois venho sentindo isso cronicamente, seria interessante trocá-los? Tomo 

lamivudina, tenofovir e efavirenz. (08/09/2014). 

Alex: “Oi Bruno. Quanto tempo faz uso dos ARV’s? O Efavirenz causa sim um tipo 

de formigamento na cabeça, mas isso tende a ser passageiro. Quanto a troca somente 

seu infecto poderá lhe responder” (08/09/2014). 

 

 

Nesse universo, destaca-se a busca por informações científicas de cunho biomédico41 

tão aprofundadas que chegam a níveis moleculares, principalmente quando a pauta das 

discussões são os medicamentos, os mecanismos de ações dos fármacos e os estudos científico 

sobre a cura.  Esse processo faz parte do que Rose (2007) denominou de “molecularização” da 

vida. Tal fenômeno enfatiza a passagem de informações biomédicas que antes se centrava 

apenas no corpo macro para a que se especializa no nível molecular. Segundo o autor, esse é 

um novo “estilo de pensamento” que tem “chegado”, via profissionais da saúde, mídia, internet, 

etc., às pessoas em geral e que desempenham possibilidades de compreender as doenças 

(disease), notadamente as de longa duração. Ou seja, essa característica está associada às ideias 

de aprimoramento como algo direcionado ao futuro e ao surgimento de indivíduos 

consumidores desses novos desejos e possibilidades de controle de vida (ROSE, 2007). Diante 

disso, tanto JS como a maioria dos seguidores do blogue tem suas experiências modeladas por 

tal característica, como observado a seguir:  

 
Rafaela: “Sérgio, eu li na bula do tenofovir que ele pode causar “destruição óssea”. 

Cheguei a grifar a bula e levar para o meu infecto ver e para o reumatologista 

também, sei que o HIV também contribui, o consumo de bebidas alcóolicas também 

né??? rs (eu nem bebo tá?) Só que eu sempre suspeitei que o Kaletra também 

contribuiu e muito para a minha osteopenia. Minha vida era no banheiro e 

consequentemente todos os meus nutrientes iam embora do mesmo jeito que 

entravam.. rss. Minha suspeita foi corroborada numa aula de farmacologia que tive 

                                                           
41 É importante destacar que no blogue não se divulga conhecimentos científicos de diferentes áreas (ciências da 

vida, ciências humanas, ciências exatas, artes, etc.). O foco é no conhecimento biomédico, principalmente em suas 

vertentes biológica (imunologia, microbiologia, fisiologia), clínica (infectologia, clínica geral, farmacologia) e 

epidemiológica. 
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num curso que faço a distância, onde o meu professor me explicou que o Kaletra, por 

se tratar de um inibidor de protease, pode causar osteoporose sim! Gentemmmm… 

só não me peçam pra explicar o que é um inibidor de protease…” (01/12/2014). 

Moacir: “A protease é uma das proteínas que garante a replicação do vírus. Quando 

o vírus entra num linfócito cd4, seu RNA se transforma em DNA mediante a ação da 

proteína transcriptase reversa. O Tenofovir e a Lamivudina são inibidores dessa 

proteína. O Efavirenz também, mas age por um mecanismo diferente. Depois de 

transformado em DNA (caso a pessoa não tome os remédios ou caso esses dois 

falhem), o dna é transportado para o núcleo pela proteína integrase. Dentro do 

núcleo, a integrase corta um trecho do dna da célula e acopla o dna do vírus. O 

Raltegravir é um inibidor da integrase e impede esse processo. Por fim, se o dna 

acabar por ser acoplado, a célula passa a produzir cópias do rna viral para a 

confecção de novas cópias do vírus. Para isso, as proteínas desses novos vírus têm 

de ser separadas, depois de copiadas. Essa separação e feita pela protease. O kaletra 

é um inibidor da protease. Procure no youtube, há vídeos bem interessantes 

descrevendo a ação dos antirretrovirais. É legal saber disso! Beijo” (01/12/2014). 

 

Ademais, é dada especial atenção à capacidade do grupo para neutralizar o impacto pro-

farmacêutico dos sujeitos que procuram acesso a novos medicamentos ou terapias no blogue, 

diferentes daquelas sinalizadas pela (bio)política de saúde. Nesse sentido, qualquer dúvida ou 

compartilhamento de terapias que não sejam reconhecidas e aprovadas cientificamente são 

desacreditadas no blogue tanto pelo blogueiro quanto por seus seguidores. Sendo assim, pode-

se perceber que existem regimes de verdade que circulam nas interações no espaço virtual do 

blogue que necessitam, sistematicamente, da validação do saber biomédico, notadamente 

aquele que se produz a partir de “estudos sérios”42, como observado a seguir:  

Felipe: “JS, gostaria de perguntar se você já ouviu falar ou já conheceu alguém que 

defendesse ou usasse a auto-hemoterapia. Achei um fórum que se estendeu de 2007 a 

2009 (deve ter outros) em que inúmeras pessoas, especialmente portadoras do vírus 

[HIV], relatam uma série de benefícios com o uso da técnica. Se lhe interessar 

pesquisar para refutar ou entender de que se trata aqui está o link: 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/hiv.htm” (01/03/2014).  

JS: “Felipe, até onde eu sei a auto-hemoterapia é uma infração sanitária no Brasil e 

não existem estudos sérios que comprovem sua eficácia.” (01/03/2014). 

 

Diante do exposto, podemos concluir que, no caso em estudo, o diagnóstico positivo 

para o HIV/aids e o início do tratamento, permitem a produção do “sujeito-paciente-

consumidor” de tratamentos e informações científicas, como um aspecto central das novas 

demandas que surgem na administração da própria vida com a enfermidade, mediado pela 

virtualidade. Nesse sentido, os recursos disponíveis no blogue assumem importância nos 

processos de subjetivação, em especial no que se refere ao alargamento da obrigação moral de 

                                                           
42 O que JS considera “estudo sério” tem influência da medicina baseada em evidência, que, por sua vez, estabelece 

como meio válido de produção de verdades biomédicas os resultados adquiridos através de estudos observacionais 

e experimentais, dentre essas duas amplas categorias se destacam os:   Estudo de Caso, Ecológicos, Transversais, 

Caso-controle, Coorte, Ensaios Clínicos Randomizados e Ensaios Comunitários. 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/hiv.htm
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estar atento a toda e qualquer informação disponível sobre a temática dentro e fora do blogue. 

Essa evidência é construída de maneira muito dinâmica na página e pode repercutir em uma 

série de escolhas e atitudes tomadas no cotidiano por essas pessoas, a partir das experiências 

compartilhadas no blogue.  Cumpre ressaltar que essas dinâmicas de divulgação, acesso à 

informação e compartilhamento de saberes e experiências no blogue não se dão, sempre, de 

forma harmônica. Pelo contrário, há conflitos e resistências que serão apresentadas na categoria 

que segue. 

 

5.3 “EU NUNCA VI TANTA HERESIA EM UM SÓ POST”: SOBRE OS CONFLITOS E 

RESISTÊNCIAS NO BLOGUE 

 

Nesta categoria, serão expressas as tensões e as resistências ao que é publicado e que 

foram observadas tanto entre os seguidores do blogue, quanto destes com o blogueiro. Essas 

reações configuram, em última instância, o perfil do ‘bom’ e do ‘mau’43 seguidor na página. 

Se, por um lado, o discurso medicalizado de JS e da maioria dos visitantes do blogue são sempre 

direcionados para a adesão ao tratamento, ao sexo seguro e à uma vida “aprimorada” com o 

HIV/aids, por outro, pode encorajar e criar formas de resistências a tais posicionamentos e 

atitudes, gerando, com isso, alguns conflitos. 

Nesse sentido, destaca-se o combate a qualquer relato de experiência que vai contra ao 

que é sinalizado pelo saber biomédico e pela (bio)política de saúde, conforme evidenciado no 

diálogo abaixo, principalmente, em relação às medidas preventivas e às práticas sexuais 

consideradas seguras (leia-se com uso do preservativo masculino, como discutido 

anteriormente). Nessa perspectiva, os conflitos mais comuns no blogue são aqueles gerados em 

reação às narrativas que tensionam o uso do preservativo ou qualquer prática sexual 

desprotegida, vistas como “perigosa” no blogue:  

 

Andrielly: “(...) acho que não fiz nada de errado, eu apenas quis sentir o corpo do 

meu amor dentro de mim. Eu quis. Ele quis. E foi maravilhoso, não me arrependo 

nem um segundo do que vivi, não me arrependo de ter deixado ele gozar dentro de 

mim. Transar sem camisinha com ele foi o mesmo que comungar em seu orgasmo. 

Não estamos mais juntos, mas ficou em meu coração a lembrança, doce lembrança 

daquele momento PERIGOSO, mas cheio de ternura e confiança” (29/01/2015). 

Roger: “Eu nunca vi tanta heresia e atentado ao bom senso em um só post… Quis 

sentir o corpo do seu amor dentro de você… A quem interessa suas intimidades? Aqui 

é um local sério e não um ponto de depoimentos eróticos!!! Dizer que não se 

                                                           
43 Essa tipologia foi classificada por mim, para designar em certa medida o perfil do seguidor que é bem-vindo ou 

não no blogue, com base nas posições que são tomadas diante das discussões nesse espaço entre JS e seus 

seguidores, como veremos ao longo dessa categoria. 
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arrepende, que foi lindo, que valeu a pena, sugere que mesmo que tivesse certeza do 

risco, o correria novamente! Insanidade!!! O seu problema é MENTAL!! Sem mais!!” 

(29/01/2015). 

 

Nesse sentido, a narrativa de Andrielly corrobora com os sentidos atribuídos às práticas 

sexuais revelados no estudo de Silva e Iriart (2010). Os interlocutores dessa pesquisa 

sinalizaram que as práticas do barebacking entre HSH se justificava pela maior valorização de 

uma experiência corporal, sensorial, que se concretiza a partir de um contato mais intenso com 

o outro, representado no “sentir o corpo, dentro/fora”44. Além disso, a prática do sexo 

desprotegido ou sem “borracha”, possuía implicações eróticas e estava associado, 

principalmente, a maior estimulação física, a um sentimento de estar emocionalmente mais 

próximo (conectado ao parceiro) ou à ideia de um sexo mais “quente”. No entanto, a 

moralização presente no discurso de Roger revela que apesar do blogue tratar de uma Infecção 

Sexualmente Transmissível (IST), este espaço não se mostra muito aberto para se discutir 

sexualidades e práticas sexuais. Nesse sentido, os discursos e os saberes que circulam nesse 

ambiente tem o imperativo de controle dos corpos e práticas sexuais, num processo de 

“higienização do sexo” recomendado pela política de saúde. 

Em contrapartida, existem reações no blogue que confrontam tais posicionamentos e 

formas de controle dos corpos e sexualidades.  Um exemplo disso é a reação imediata a um 

comentário feito por um seguidor em que as formas de transmissão do vírus, notadamente no 

sexo oral sem preservativo, são postas em discussão: “você pode evitar de engolir esperma ou 

chupar uma mulher menstruada (não torçam o nariz, há quem goste), mas chupar bala com 

papel realmente não é necessário. É paranóia demais” (Paulo, 08/05/2016). Nesse sentido, 

diante de tal posição nos comentários às postagens de JS, as reações da maioria dos seguidores 

e do blogueiro atuam como forma de pressionar a “consciência” desses sujeitos e de incentivar 

outras pessoas a procurarem hábitos e práticas sexuais sempre seguras, o que significa “usar 

camisinha” em todas as relações.  

 

Renan: “Primeiro fica uma recomendação: Não pratique sexo oral em pessoa cuja 

sorologia você desconheça. Acho muito temerária a afirmação de que sexo oral não 

trasmite HIV, porque pode transmitir. Se você quer uma maior liberdade sexual, seja 

monogâmico. Do contrário, previna-se de TODAS AS FORMAS POSSÍVEIS. Aos 

                                                           
44 Esta é uma das perspectivas na discussão sobre a relação entre risco e prazer abordada por Deborah Lupton 

(1999), sobretudo no que diz respeito à transgressão das fronteiras e oposições (dentro-fora, eu-outro etc). Estas 

fronteiras (simbólicas) que demarcam comportamentos e que organizam os prazeres produzem, ao mesmo tempo, 

medo e fascinação, mostrando-se de forma ambivalente, tênue e instável, na medida em que o prazer e o risco 

entram em contato e, muitas vezes, se misturam (SILVA; IRIART, 2010, p. 740). 
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soronegativos: não queiram ter HIV. E é possível evitar. Então evitem. Usem 

camisinha.” (22/03/2016). 

Marcus: “O que é transar COM CAMISINHA? Transar significa penetrar ou 

significa gozar dentro? O correto seria dizer que não se deveria PENETRAR sem 

camisinha. O que a galera em geral pensa por aí – e sei bem disso porque já transei 

um bocado, com tudo que é tipo – é que só se pega HIV se GOZAR DENTRO. Dar 

uma metida pode. Botar a cabecinha pode. Ficar roçando pode. Só que a metidinha, 

a cabecinha e a roçada contém líquido seminal, que também é contagiosa. Sem se 

falar que, depois que penetra, fica muito mais fácil de, no embalo da brincadeira, 

gozar. E a galera anda deslizando nisso. Enfim, desculpem o meu vocabulário 

bastante gráfico (espero que não haja crianças na sala), mas era essa a problemática 

que eu trago para a discussão. O correto é usar camisinha sempre” (01/12/2014). 

 

 

Como se pode observar há uma moralidade heteronormativa e monogâmica, no 

comentário de Renan que lembra a proteção da família discutida pelos conservadores no início 

da epidemia, frente às sexualidades e práticas sexuais tidas como dissidentes e pervertidas da 

época, que afrontavam (e ainda afrontam) a ordem moral da família monogâmica, nuclear, 

tradicional e heteronormativa de agora (WATNEY, 1997). Somado a isso, a narrativa de 

Marcus traz elementos para pensar conceitos também suscitados no início da epidemia como 

contágio e transmissão. Nesse sentido, a transmissão, refere-se a uma experiência originária (o 

medo do contato, “pegar ou não”) que se relaciona a percepção de contágio, ou seja, que o outro 

representa perigo (CZERESNIA, 1995). Nesse contexto, o tom de ameaça e de risco está na 

base dessas experiências compartilhadas. Com isso, trata-se de uma tentativa explícita de 

disciplinarizar esses corpos e essas práticas sexuais, e mais uma demonstração trazida nesta 

etnografia do quanto as representações sociais da aids são bricolagens da “aids de antes” e da 

“aids de agora” – um aspecto esquecido (ou negado) em alguma medida pela política de saúde. 

No entanto, é possível observar que algumas PVHA utilizam das conquistas alcançadas 

através do saber biomédico e desenvolvimento tecnocientífico em torno do HIV/aids, como 

forma de legitimar a resistência a tais imposições. Nesse sentido, destaco a experiência 

compartilhada no blogue por Henrique: “Pessoal, deixe-me compartilhar uma notícia com 

todos: completei 6 meses indetectável e fui liberado pelo meu médico para engravidar minha 

esposa. Ela participou da consulta e está de acordo. Agora, o sexo é sem camisinha no período 

fértil. Colocaremos em prática na nossa vida a evidência científica de que o vírus não se 

transmite a partir de fontes indetectáveis. Deixarei todos a par da evolução. Torçam por nós” 

(20/05/2016)45.  Essas conquistas repercutem de forma positiva na experiência desses sujeitos 

                                                           
45 Como referido anteriormente, esse comentário de Henrique contrasta com aqueles feitos por Hiago e Lorena em 

21/11/2015 (ver tópico 5.1) feitos num momento em que carga viral indetectável não era igual a não transmissão 

do vírus. O mesmo discurso médico se modifica em 2016 a partir das novas evidências científicas. Trata-se, 

portanto, de um caso típico da instabilidade (ou provisoriedade) do discurso científico em torno do HIV/aids e das 

práticas que ele suscita. 
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que veem nesse momento atual do dispositivo da aids novas possibilidades de performar com 

essa condição em situações tidas como impossíveis no início da epidemia, retratadas na fala de 

Diego a esse comentário: “Cara, desde que acompanho esse blog, seu depoimento foi o mais 

marcante pra mim. Que seu filho venha para dar uma nova prova ao mundo de que 

continuamos, sim, muito vivos!” (20/05/2016). 

Nesse sentido, a percepção quanto aos riscos de se praticar sexo com ou sem proteção 

apresenta discrepâncias de acordo com as relações e vínculos estabelecidos entre as PVHA e 

seus parceiros(as). Porém, é notória a ligação entre relação heterossexual, sexo com fins 

reprodutivos, carga viral indetectável e, sobretudo, a chancela médica. A experiência 

compartilhada por Henrique e elogiada por Diego (note-se que são dois homens) se diferencia 

e se distancia daquilo que foi compartilhado por uma mulher, Andrielly. Diante disso, fica 

estabelecida, a partir das experiências e diálogos expostos, a forte vinculação dos saberes e das 

práticas biomédicas com a moral da família cristã, monogâmica e reprodutiva.  

Esse caráter moralizador nas prescrições de estilos de vida para as PVHA expressas nos 

manuais clínicos e na própria política de saúde visa, em última instância, disciplinar práticas 

sexuais e sexualidades dissidentes. Algumas investigações sobre práticas sexuais, uso de 

aplicativos em dispositivos móveis46 para busca de parceiros e outras formas de roteiros sexuais 

têm demonstrado as resistências e tensionamentos que alguns sujeitos têm travado frente à 

noção de risco cunhada pela epidemiologia e os dispositivos de controle de suas sexualidades 

(SANTOS, IRIART, 2007; SILVA; IRIART, 2010). Dentre tais práticas destacam-se o 

barebacking.  

Somado a isso, comentários que fazem críticas às terapias de controle ou que enaltecem 

os efeitos colaterais em detrimento dos benefícios da TARV não são bem vistos pelos 

seguidores “controlados”, como exemplificado na fala de Antônia em resposta a uma discussão 

sobre esse tema: “Carlos, não dê atenção a essas pessoas [Nonato e Valdecir]. Ambos são 

psicóticos. Fica fácil criticar a medicação. Concordo contigo e com o Lúcio. Ruim com TARV, 

muito pior sem ela! Eu também sempre leio coisas aqui, mas nunca comento. Mas ao ler 

tamanha falta de consciência nesses dois, que defendem o não uso da medicação, não pude me 

calar diante disso.” (11/07/2014) 

Outros conflitos gerados são em relação às pessoas não diagnosticadas, com relatos de 

exposições a situações de risco de infecção e que entram no blogue na intenção de buscar 

informações e conforto, mas não tem coragem de realizar o teste. “Desculpe-me, mas não 

                                                           
46 Os principais aplicativos móveis utilizados para fins de relacionamentos afetivos-sexuais entre gays, héteros e 

lésbicas na atualidade são: Tinder, Grindr, Scruff, Planet Romeo. 



104 

 
 

consigo forças para fazer o teste, ando muito fraco perdi muito peso. Minha cabeça está cheia 

de medos e dúvidas, essa tontura que não sai, vou lutar contra esse medo e vou fazer esse teste” 

(11/07/2014); diante do medo e das incertezas que acompanham a realização do teste e receber 

um possível diagnóstico positivo, as orientações e incentivos dos seguidores são sempre pela 

busca de confirmação da sorologia “positiva” ou “negativa”. A partir disso, a orientação 

repassada pelos veteranos é de encorajar esses sujeitos a realização do teste, para em caso 

positivo buscar pelo tratamento, e em negativo reforçar as medidas preventivas de segurança e 

controle para não se expor novamente: “O que eu posso te dizer é: faça o teste e volte para 

contar o resultado, ok??? Enfrente a realidade…enfrente o medo, chefe!!” (Gil, 11/03/2014); 

“Cara, pelo amor de Deus, FAÇA o teste…e acabe logo com essa angústia!!! Não precisa ficar 

sofrendo assim, caso dê positivo é só se tratar direitinho que tudo dará certo. Se for negativo, 

lembre-se de usar camisinha da próxima vez” (Thiago, 11/03/2014). 

Ademais, os comentários revelavam que não há tolerância para pessoas desinformadas 

em relação às formas de transmissão e de contaminação por HIV no blogue, ou para os sujeitos 

que mesmo diante de um diagnóstico negativo não confiam no resultado dos exames e entram 

em um sofrimento tido como desnecessário. A dificuldade em estabelecer diálogos com essas 

pessoas se dá após outras tentativas de conversa, mas sem sucesso. Além disso, conforme se 

observa nos comentários abaixo, em alguma medida, essas pessoas que entram em “paranoia” 

incomodam pois parece desejar a infecção pelo HIV. Dito de outra forma, como retrucou Pablo, 

a insistência em não acreditar na aparelhagem biotecnológica (testes rápidos, principalmente) e 

não aproveitar o status sorológico negativo para HIV soa como desrespeito a quem vive com o 

vírus: 

Hugo: “Para quem não leu meu post sou o cara que saiu com uma pessoa de 

programa. Eu fui ativo no sexo anal, usei camisinha, tirei, dei um nó e joguei fora. 

Depois me masturbei com a mesma mão que tirei a camisinha. Aí entrou a paranoia 

da mão que usei na camisinha depois pegar no pênis…a paranoia tá grande! Sinto 

sintomas, minha garganta dói…. tem alguém que se contamina usando camisinha? 

Penso que não, mas não consigo acreditar em mim mesmo! Depois de 1 mês fiz o teste 

e deu negativo. Já repeti novamente e deu negativo. Mas, eu não consigo parar de 

pensar que posso ter me contaminado. Isso está me consumindo” (17/03/2014). 

Elías: “Hugo, acho que já chega da tua neura né? Faça mais testes, todo dia de 

preferência, daí quando vc tiver uns 1000 testes negativos você desencuca ;)!!!” 

(17/03/2014). 

Pablo: “Sabe, tenho pena de vc ficar nesse dilema! Que tal mudar para Simmm??? 

Já que vc não desencana disso mesmo, então tenho impressão que é isso que vc 

deseja. Posso te ajudar enviando por sedex um vidrinho com um pouquinho do meu 

sangue, o que acha??? Vc terá 100% de certeza!!! Agora é sério! Respeite as pessoas 

que estão aqui” (17/03/2014). 
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Além disso, muitos depoimentos reforçam o preconceito e o estigma que marca a 

experiência de vida dessas pessoas. Em linhas gerais, as PVHA compartilham trajetórias de 

vida marcadas pelo estigma, preconceito e discriminação desde o diagnóstico, nas vivências do 

cotidiano, nas relações consigo mesmo e com os outros (MAKSUD, 2012; ANDRADE; 

IRIART, 2015; MONTEIRO et al., 2016). Nesse sentido, as reações dos seguidores no blogue 

a essas situações, quando compartilhadas, são de indignação: 

 

Manoela: “Hoje na casa de minha mãe tomei água no copo e deixei na mesa… Minha 

mãe ficou irada, e me perguntou como eu tinho coragem de beber no copo e deixar 

ele alí pra outras pessoas… Falou com autoridade que eu deveria lavar com sabão o 

copo… Será que na cabeça dela eu poderia transmitir o hiv através do copo??? Da 

mesma forma minha irmã me ironizou, quando o cachorro dela, um chow chow, me 

mordeu e eu pedi um antisséptico…Me disse que o cachorro dela corria mais risco 

de ser infectado por mim através do hiv…” (26/02/2015). 

Igor: “Me desculpe, mas sua irmã e sua mãe são verdadeiras idiotas”. (26/02/2015) 

Manoela: “Acho que falta informações… Copos descartáveis apareceram agora lá… 

Infelizmente acontece…” (26/02/2015) 

Igor: “Idiotas e preconceituosas. Se eu fosse você na próxima vez que isso 

acontecesse eu espirrava bem na cara delas!” (26/02/2015). 

 

 
Outrossim, alguns depoimentos no blogue problematizam a relação entre a experiência 

de alguns sujeitos e os marcadores sociais da diferença (identidade de gênero e orientação 

sexual, principalmente). Nesse sentido, algumas narrativas apontavam para uma considerável 

prevalência, mesmo atualmente, do estigma e dificuldades que atravessam historicamente a 

experiência do homem gay com o HIV/aids. Essa relação entre sexualidade, homossexualidades 

e HIV/aids já foi consideravelmente investigada (WEITZ, 1990; PELÚCIO, 2011; SAGGESE, 

2015). Tais consequências dessa relação influencia as experiências dessas pessoas, que, não 

raramente, continuam a serem alvos privilegiados de estigmas, preconceitos e discriminação 

reforçadas, inclusive nesses espaços de virtualidade. No entanto, diante de tais atitudes existe 

toda uma rede de apoio e de combate aos posicionamentos estigmatizantes e preconceituosos 

no blogue: 

 

Gabriel: “O blog tem muita gente, creio que a maioria, que adquiriu a infeccão de 

modo involuntário, na base da confiança no parceiro. Porém, também está cheio de 

depoimentos de frequentadores de saunas gays, de parceiros que frequentam orgias 

e até mesmo de um rapaz que adquiriu o vírus após “comemorar” um resultado 

negativo com relações desprotegidas seguidas. Se isso não for promiscuidade, então 

eu não sei o que seria” (25/07/2015). 

Júlia: “Ainda querendo culpar a vítima pelo crime… O que é, afinal, um 

comportamento “promíscuo”? Transar todos os dias com a mesma pessoa? Muita 

gente pegou assim. Transar com uma pessoa diferente cada semana? Muita gente faz 

isso e não pega. Vamos focar no que interessa e deixar as pessoas fazerem o que 

quiserem de seu próprio corpo! Impressiona-me que tem gente que ainda se preocupa 

com isso” (25/07/2015). 
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Ariel: “Larga de ser hipócrita! Não adianta falar nada para uma mente obtusa. Será 

somente perda de tempo! Cada um faz com o seu corpo o que bem entender seja na 

sauna, na IGREJA, em casa, no motel com 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 pessoas ao mesmo tempo! 

Cada um tem o direito a viver a sua vida! Você não tem direito de julgar e ofender o 

particular de cada indivíduo através de uma forma de pensamento ARCAICA!” 

(25/07/2015). 

Max: “Cara, se vc entende que promiscuidade e aids são duas coisas que andam de 

mãos juntas, então podemos entender que você é promíscuo? Amigo, cresça para 

depois querer aparecer” (25/07/2015). 

 

Como observado em outros estudos, em um contexto de preconceitos e estigmas em 

relação a orientação sexual em que a aids se desenvolveu no Brasil, a condição de viver com o 

HIV/aids ainda suscita culpabilização e julgamento moral principalmente associada às práticas 

sexuais e sexualidade tão comum no início da epidemia (FERREIRA; FAVORTEO; 

GUIMARÃES, 2012; SAGESSE, 2015). Ainda nesse cenário, alguns conflitos evidenciam a 

desigualdade de gênero. Tais situações, reforçam os estereótipos sociais de 

fragilidade/passividade feminina que atravessa as experiências de algumas mulheres no blogue. 

Nesse sentido, destaca-se o machismo eminente, como forma de defesa, presente em alguns 

discursos no blogue como demostrado no exemplo a seguir. No entanto, vale destacar que no 

final do comentário, o Alexandre deixa entender que Renata é negativa para o HIV e que o 

comentário feito por ela era preconceituoso. Por isso ele responde de forma tão desrespeitosa e 

machista:  

Renata: “Eu particularmente não me relacionaria com alguém portador do vírus e 

não é por preconceito ou desconhecimento. Sei da questão do indetectável, do avanço 

médico, da TARV, de tudo. Mas eu penso que quando trabalhamos com a variável 

humana o resultado nunca é exato. Acho que exige uma confiança absurda no outro 

porque sabemos que em relação a doenças, principalmente as crônicas que dá pra 

você ir vivendo com qualidade enquanto tá medicado, às vezes as pessoas se 

descuidam mesmo. Nem sempre a falha na prevenção salta aos olhos e no fim a 

verdade é que a gente tem que contar mais com o comprometimento do outro do que 

com o nosso, e pelo menos pra mim é aí que o bicho pega. Acho que a partir do 

momento que existisse um medicamento que desse ao parceiro um maior controle 

sobre a contaminação acho que as coisas seriam mais fáceis pra ambos os lados” 

(29/04/2015). 

Alexandre: “Fala Renatinha, vc deve ser uma safadinha, heim? Conta pra gente, 

conta. Falar que o grande problema é confiar no comprometimento do parceiro? É 

pq vc deve ser uma putinha daquelas, num é não? Daquelas que o namorado liga e 

vc atende o telefone enquanto está dando pra 3 colegas de trabalho ao mesmo tempo? 

Conta pra gente vai? Coitado do corno do seu namorado. Daqui a pouco vc 

contamina ele. Do jeito que deve ser sapequinha, já já pega! Beijo Rê!” (29/04/2015). 

Erico: “hehehehe. Pode ser, Alexandre. Essas putinhas pipocam por aí nos dias de 

hoje. Fim de semana passado, eu e um amigo saímos com a “namorada’ dele e com 

uma conhecida dela de outro estado. A moça tinha um namorado que dizia “amar” e 

após 30 minutos estava transando arrojadamente comigo!” (29/04/2015). 

Letícia e Keila dizem: “Eu não acredito que estou lendo esses comentários aqui. Que 

lamentável!! E que comentários desnecessários” (29/04/2015). 
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Alexandre: “Lamentável o meu comentário? Desnecessário? Dupla de bosta. É por 

isso que cagam em nós. Lamentável é o comentário dela, ou vocês não entenderam? 

Preconceito” (29/04/2015). 

 

 

Diante desse cenário, pode-se concluir que a medicalização dos discursos marcante nas 

falas e posicionamentos da maioria dos seguidores e de JS, tornam o blogue inclusivo para uns, 

mas excludente para outros. Nessa ótica, a inclusão diz respeito à experiência que passa de 

pessoa a pessoa, ao sentimento de identificação criado nas narrativas de JS e seus seguidores 

assíduos. Talvez isso se deva ao fato de ser a maioria desses sujeitos, assim como o autor do 

blogue, pessoas que fazem o tratamento antirretroviral e adotam as medidas de proteção 

sinalizadas pela (bio)política de saúde e, por isso, compartilham e reproduzem, em certa 

medida, os mesmos ideais. 

Em contrapartida, o movimento “excludente” diz respeito à uma pequena parcela de 

PVHA no blogue que fogem à regra. Ou seja, pelos sujeitos que não aceitam e não aderem a 

todas as recomendações de controle adotadas pela bio(política) de saúde em relação ao 

HIV/aids, especialmente em relação ao tratamento e uso do preservativo. Ou, então, aos 

desinformados em relação às formas de transmissão e contágio; aos que têm receio da realização 

dos testes e entram em paranoia; aos que possuem posicionamentos que reforçam o preconceito 

e estigma, sobretudo, em relação à orientação sexual e à experiência com o HIV/aids de forma 

geral.  Essas particularidades, em certa medida, caracterizam o ‘bom’ e o ‘mau’ seguidor no 

blogue. Para Bauman e Mouro (2016) essas reações de inclusão e exclusão são comuns nesses 

espaços de comunicação em redes sociais virtuais: 

 

“Uma rede não é um espaço para desafiar as ideias recebidas e as preferências de seu 

criador. Ela é antes uma réplica ampliada ou um espelho de aumento daquele ou 

daquela que a teceu, povoada exclusivamente por pessoas de mesma opinião, dizendo 

o que a pessoa que o admitiu deseja ouvir e prontas a aplaudir tudo o que quem as 

admitiu ou nomeou venha a dizer; dissidentes, indivíduos que sustentem opiniões 

contrárias - ou estranhas, e por isso desconcertantes - são exilados (ou pelo menos, de 

modo reconfortante, são suscetíveis de exílio) ao primeiro sinal de discordância” 

(BAUMAN; MOURO, 2016, p. 85). 

 

Nesse caso, a maioria das reações de exclusão estão inclusive associadas aos Termos de 

Uso do blogue. O autor sinaliza que o espaço destinado aos comentários não deve conter 

mensagens com sugestões para que outros não façam uso do teste diagnóstico de HIV, do 

tratamento e da prevenção recomendado pelo consenso médico e pela política de saúde. Por 

isso, todas as condutas que desviam dessas recomendações são passíveis de “exílio” por JS, 

como evidenciado no comentário de Bruno: “JS, meus comentários de ontem, não estão nenhum 
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aqui!!!! Fui cortado do blog? Buáááá... Será que escrevi tanta besteira que fui ‘limado’?” 

(12/03/2016) 

Com isso, percebe-se que a medicalização presente nos discursos tanto do blogueiro 

como de seus seguidores e o significado atribuído às reações do outro perante ao que é 

publicado e compartilhado nesse espaço, pode permite (ou não) uma convivência harmoniosa 

no blogue. Ou seja, tal característica configura, em última instância, quem é bem-vindo ou não 

na página. Além disso, como observado, esses espaços reforçam a permanência e a atualização 

de variadas formas de estigmatização que ainda marcam a experiência dessas pessoas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou analisar os saberes e as experiências compartilhadas virtualmente 

em um blogue brasileiro sobre HIV/aids. Nesse sentido, destacam-se as contribuições das 

mídias sociais e de um blogue, em especial, ao estudo da experiência de PVHA no atual 

contexto da cronicidade e das novas atualizações do dispositivo da aids no Brasil. Dessa 

maneira, o referencial teórico-metodológico empregado se mostrou adequado para tal 

investigação. Entretanto, sinalizo como dificuldade encontrada o fato de não ter sido possível 

caracterizar os seguidores socialmente, já que os mesmos têm suas identidades protegidas pelo 

anonimato virtual, inclusive o autor da página. 

Conforme se pode observar ao longo desta Dissertação de Mestrado, o blogue, 

apresentou-se como espaço protegido que serve de porta de entrada ao “mundo social da aids” 

para sujeitos recém-diagnosticados. A partir do acesso ao blogue, todas as experiências 

desenvolvidas foram mediadas através de um “ritual de iniciação” estabelecido entre os 

seguidores “novatos” e “veteranos”, dividido em três fases: momento do diagnóstico e acesso 

do novato ao blogue; busca de informações científicas, saberes biomédicos e de experiências, 

sobretudo, no momento que antecede o início do tratamento e o gerenciamento inicial da 

condição no cotidiano de suas vidas; e por fim, o processo contínuo de aprimoramento de seus 

saberes e práticas sobre HIV/aids que lhes possibilitem a produção cotidiana de estratégias para 

o gerenciamento da condição, alinhadas com o “consenso médico atual”. Nesse processo, 

assinala-se a medicalização social presente nos discursos do blogueiro e dos visitantes da 

página, fortemente direcionada à adesão ao tratamento medicamentoso e ao sexo seguro. Além 

disso, as discussões mediadas no blogue trazem conforto e amenizam as dificuldades do viver 

com o HIV/aids no cotidiano.  

Além disso, os comentários às postagens do autor do blogue produziram um ambiente 

de divulgação científica, de compartilhamento de informações e de experiências que auxiliaram 

nos processos de “normalização” e “aprimoramento” da vida com o HIV/aids. Tais 

experiências, atuaram na produção de novos agenciamentos e subjetividades em torno do 

HIV/aids inseridas no discurso da cronicidade da infecção. Nesse sentido, foi dada ênfase ao 

papel do veterano, caracterizado como um “paciente-especialista”, ou seja, um consumidor de 

informações científicas em busca de se “aperfeiçoar” cada vez mais diante da condição. Nesse 

sentido, destacou-se, como uma dessas estratégias para uma vida aprimorada, a 

farmaceuticalização presente nos discursos das PVHA, os significados simbólicos dos 
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medicamentos, resultados de exames laboratoriais e, principalmente, o autogerenciamento 

individual destes no cotidiano que são atualizados permanentemente e compartilhados no 

blogue. 

Todavia, se por um lado, o discurso medicalizado do autor e da maioria dos seus 

seguidores direcionavam para a adesão ao tratamento, ao sexo seguro e à uma vida 

“aprimorada” com o HIV/aids, por outro, pode criar formas de resistências e conflitos nesse 

espaço. Dessa maneira, o blogue pode ser inclusivo para uns e excludente para outros. Nota-se, 

as formas diferenciais da experiência de PVHA e os elementos que as atravessam: as questões 

de gênero e orientação sexual, que sinalizam a permanência e a atualização das variadas formas 

de estigmatização a que ainda estão expostas as PVHA na sociedade, como um todo, e no 

blogue, em particular. 

Por fim, espera-se que os resultados do estudo possam servir de recurso para 

profissionais de saúde que atuam em serviços de prevenção e tratamento do HIV/aids como um 

complemento à terapia, conforme sugerido por uma das PVHA seguidoras do blogue e 

destacada no título desse trabalho. Tais resultados, devem estimular a proposição de ações e 

estratégias de políticas públicas sobre o HIV/aids que deem maior visibilidade a esses espaços 

“informais” protegido pelo anonimato, em que as PVHA encontram apoio e principalmente 

orientações corretas de prevenção, tratamento, controle e compartilhamento de experiências do 

cotidiano com a enfermidade, que no caso do HIV/aids, são geralmente resolvidas e vivenciadas 

na intimidade do seu corpo.  
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7 APÊNDICES 
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