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Trabalhar dentro de uma perspectiva de redes sociais implica em 
tentar reconstruir nossa maneira de enxergar e compreender o 
mundo em que vivemos. Significa admitir que tudo está em 
relação com tudo e que não há como isolar uma parte sem 
considerar o todo e nem trabalhar o todo desconsiderando suas 
partes mais especificas, pois, na partícula mais minúscula do 
universo, encontramos a complexidade que o caracteriza. 

(Walter Ude, 2002; p.127) 
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RESUMO

Essa investigação propõe-se a discutir as vivências e possibilidades de 

lazer de homossexuais masculinos que vivem com o HIV/aids em Belo 

Horizonte (MG). O estudo busca compreender as experiências de lazer e o 

significado que tais práticas configuram no conjunto dos processos sociais que 

constituem a identidade dos sujeitos pesquisados, após a confirmação da 

soropositividade. A metodologia qualitativa de pesquisa-intervenção foi utilizada 

junto a sete homossexuais masculinos portadores do HIV/aids, vinculados a 

uma ONG/aids, na perspectiva de um conhecimento construtivo-interpretativo. 

A observação-participante e a entrevista semiestruturada foram os 

instrumentos selecionados. Os relatos evidenciam dificuldades enfrentadas 

pelos soropositivos, em função do medo e do processo de estigmatização. O 

preconceito da sociedade conservadora repercute na subjetividade dos 

sujeitos, resultando no isolamento e na redução das possibilidades de 

compartilhar vivências de lazer. A autoestima baixa; o medo de ser 

publicamente identificado como homossexual e portador do HIV; a 

estigmatização oriunda dos preconceitos sociais; os efeitos perturbadores do 

diagnóstico da aids; a ocorrência da “morte civil e social”; as estratégias 

adotadas para evitar o estigma foram temas recorrentes nos depoimentos. A 

pesquisa aponta para a necessidade premente de fortalecer os grupos de 

convivência, já que atuam no processo de construção identitária desses 

sujeitos. Os resultados da pesquisa evidenciam a urgência de se rever 

conceitos e posturas quanto à maneira discriminatória de tratar essas pessoas. 

A proposta que defende nesse estudo, vai no sentido tornar o espírito solidário 

e coletivo a força matriz da luta contra o estigma, que expõe as pessoas, cada 

vez mais, a situações de vulnerabilidade pessoal e social. E ainda contrapor as 

práticas assistencialistas destinadas a esse público. 

Palavras-chaves: HIV/aids, identidades, homossexualidades masculina, lazer.
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ABSTRACT

This investigation proposes a discussion of the living habits and 

possibilities of leisure of male homosexuals who are HIV/AIDS positive in Belo 

Horizonte (MG). The study aims to understand leisure experiences and the 

meaning that such practices represent in social processes which constitute the 

identity of the informants, after HIV positive confirmation. The research-

intervention qualitative methodology was used with seven male homosexuals 

which are HIV positive, who were linked to an ONG, trying to get a constructive-

interpretative knowledge. Participant observation and semi-structured interviews 

were the selected instruments. Data give evidence of difficulties faced by the 

HIV positive men because of fear and the stigmatization process. The 

conservative society prejudice is reflected on the informants’ subjectivity, 

generating isolation and possibilities of leisure reduction. Low self-esteem; the 

fear of being identified as homosexual and HIV positive; stigmatization that 

comes from social prejudice; the disturbing effects of AIDS diagnosis; the “civil 

and social death” and strategies adopted for avoiding stigma were frequent 

mentioned in the declarations. The research points to the immediate necessity 

of making living groups stronger, as they act on the identity formation of these 

individuals. Results of the research show evidence of the urgency on reviewing 

concepts and ways to treat these people. The proposal of this study is an 

attempt to make sympathy and collective work the power to fight against stigma, 

which exposes people to vulnerable personal and social situations. It also 

intends to answer to aid practices for these people. 

Palavras-chaves: HIV/AIDS, identity, male homosexuality, leisure.    
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INTRODUÇÃO

_____________________

Desde o surgimento dos primeiros casos da aids, no início da década de 

1980, pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento demonstram visões 

reducionistas a respeito do tema, que envolve questões sociohistóricas, 

políticas, culturais, subjetivas e biológicas, dentre outras (Parker & Galvão, 

1996). A epidemia da aids provocou o debate sistêmico de temáticas 

historicamente veladas, como a morte, o uso de drogas, as diferentes formas 

de vivenciar a sexualidade, as relações de gênero, a hierarquia de poder entre 

homens e mulheres, a atividade sexual dos adolescentes e idosos e as 

diversas dimensões do prazer. As turbulências geradas por essas discussões 

contribuíram para a desnaturalização das construções sociais, culturais e 

históricas referentes aos diversos determinantes biopsicossociais que 

compõem a trama que envolve a realidade da epidemia HIV/aids.

Homossexuais masculinos (Parker, 2000) usuários de drogas injetáveis 

e mulheres prostitutas foram, por muito tempo, considerados “grupos de risco”. 

A epidemia caracterizou-se também pela interiorização geográfica, 

feminização, juvenização e pauperização.

O ponto de partida desse estudo foi a atuação como Técnico em 

Enfermagem no Hospital das Clínicas da UFMG, no início da década de 90, 

quando tive os primeiros contatos com homens e mulheres infectados pelo 

HIV/aids. Essa experiência ocorreu paralelamente à formação acadêmica em 

Educação Física, quando surgiram meus primeiros estudos voltados à 

Corporeidade e à Saúde, tendo o corpo como foco principal de investigação.  

Comecei a perceber, então, nos depoimentos e ações dos portadores do 

HIV/aids, as dificuldades em lidar com o próprio corpo, com os temores 

pessoais e sociais e também com o olhar do outro. Durante a graduação em 

Educação Física, na UFMG, no período de 1993 a 1997 e o curso de pós-

graduação em Lazer, nível Especialização, na mesma instituição, entre 1998 e 

2000, pude observar escassez de pesquisas que abordassem temas relativos 

ao Corpo e ao Lazer de usuários dos serviços de saúde no Brasil. Os estudos 

relacionados ao HIV/aids, em sua grande maioria, tratam das causas e 

consequências da enfermidade, das descobertas de novas fórmulas e 
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medicamentos e também da prevenção das doenças oportunistas. Enfim, 

buscam a cura dessa epidemia1 que, cada vez mais, tem provocado mortes em 

todo o mundo. 

As questões relacionadas às pessoas portadoras do HIV/aids

demandam interlocuções com diversas áreas do conhecimento, além das 

ciências da saúde, sociais e humanas. Torna-se preciso abordar, de forma 

interdisciplinar (Demo, 2002; Domingues, 2005; Morin, 1996), o foco da 

discussão, por meio da troca de saberes, com vistas à reflexões que explicitem 

o estranhamento da sociedade em relação às diferenças. 

A monografia da graduação, intitulada “A Corporeidade do Soropositivo”, 

foi o resultado de uma investigação sobre como homens e mulheres percebiam 

o próprio corpo, diante do resultado positivo do teste anti-HIV. Na busca pelo 

entendimento da integralidade do ser humano, desenvolvi uma pesquisa que 

me possibilitou uma melhor compreensão da corporeidade desses sujeitos, 

entrelaçando Educação Física/Corpo/Saúde/HIV.

Pude perceber claramente nessas pessoas o sentimento de punição e 

castigo e a ideia de luto antecipado, dando fim aos sonhos e projetos futuros, 

uma realidade já descrita nos estudos de Seffner (1995). 

Nos depoimentos, foi possível identificar uma concepção de ser humano 

fundamentada nos valores da sociedade ocidental e fortemente influenciada 

pelas tradições grego-cristãs, sobretudo em relação à dicotomia corpo-mente. 

Para os entrevistados, o corpo estaria desconectado da mente, evidenciando 

uma concepção tipicamente biológica, que privilegia a questão estética.

Além disso, foi possível perceber que as relações entre as redes sociais 

pessoais2 estavam comprometidas, conforme evidenciado em pesquisas de 

Sluzki (1997, p.67), que revelaram a queda de qualidade na interação social, a 

redução do tamanho e da possibilidade de acesso à rede social de 

pertencimento das pessoas acometidas por determinadas doenças, 

especialmente aquelas de curso prolongado como o câncer, a esquizofrenia e 

outros distúrbios neurológicos.

                                               
1 Doença acidental e passageira que ataca ao mesmo tempo e no mesmo lugar um 
grande número de pessoas (Pinto, 1949).
2 “Conjunto de seres com quem interagimos de maneira regular, com quem 
conversamos, com quem trocamos sinais que nos corporizam, que nos tornam reais” 
(Sluzki, 1997, p.15).
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As entrevistas ocorreram na sede de uma Organização Não-

Governamental (ONG/aids) de Belo Horizonte, que presta assistência a 

pessoas infectadas pelo HIV/aids e aos familiares. Pude acompanhar a 

realização de programas educativos e atividades de convivência, 

desenvolvidos por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, tais 

como Psicologia, Serviço Social, Direito e Nutrição. A instituição foi destacada 

pelos entrevistados como uma importante promotora de encontros, que articula 

redes de apoio e de ajuda mútua. Conforme nos alerta Ude (2002, p.136), o 

apoio mútuo entre pessoas e grupos representa um recurso significativo para a 

socialização, a fim de trazer bem-estar a todos os envolvidos. 

Na tentativa de expandir as investigações iniciadas na monografia da 

graduação, me propus no curso de Especialização em Lazer a buscar 

fundamentações para uma possível intervenção dos profissionais da Educação 

Física e do Lazer junto às vivências de lazer dos portadores do HIV/aids. 

O trabalho de pós-graduação assinalou o quanto essas pessoas têm as 

práticas de lazer comprometidas após a constatação da soropositividade. A 

pesquisa apontou que as mais diversas problemáticas envolvem essas 

pessoas, os amigos e os familiares. Houve evidências de que as dinâmicas das 

relações sociais dessas pessoas são extremamente complexas.

Pude perceber ainda que o cotidiano dessas pessoas era marcado por 

constantes e, muitas vezes, radicais transformações no âmbito pessoal e 

social, com graves repercussões no estilo de vida. A rejeição por parte de 

muitos familiares, amigos, colegas e, até mesmo, dos profissionais da saúde 

eram visíveis.

Os portadores de HIV/aids são submetidos à discriminação, à rejeição, 

aos estigmas e ao consequente isolamento social, que produzem implicações 

graves na socialização e na qualidade de vida dessas pessoas, podendo 

chegar à precariedade social, um estado de verdadeira indigência (Ude, 2002).

O sofrimento daquelas pessoas me provocava grandes inquietações. A 

convivência com esse cenário clínico intensificou o meu interesse por temas 

relacionados à saúde que, doravante, tornaram-se objetos de estudo nas 

pesquisas de graduação e especialização. A partir das discussões e dos 

referenciais teóricos sugeridos nas disciplinas cursadas, procurei abordar a 

saúde em diversas dimensões, investigando os entrecruzamentos com as 
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questões relativas ao trabalho, à cultura, à educação e, sobretudo, ao lazer. O 

prazer e a curiosidade intelectual despertados nesses estudos, bem como o 

contato com experiências distintas, levaram-me aos movimentos sociais 

articulados para dar suporte aos portadores do HIV/aids.

A minha trajetória como pesquisador e profissional das áreas de 

Educação e Saúde resultou nessa dissertação de mestrado, que representa 

uma extensão de um ciclo de estudos e observações, iniciado ainda no 

Hospital das Clínicas. Na ocasião, assistia os pacientes internados devido às 

doenças oportunistas ao HIV/aids e acompanhava as dificuldades enfrentadas 

para lidar com o próprio corpo, as barreiras sociais, para a prática do lazer e a 

exclusão social3 vivenciada no dia a dia. 

Toda essa trajetória determinou a definição dos temas de interesse, 

contemplando as identidades, a exclusão social, a sexualidade e as relações 

de gênero. Não foi possível precisar dentre essas a temática mais relevante, já 

que um ser humano deve considerar a complexidade e as inter-relações 

presentes na própria existência.

Esse estudo contém indagações que não são recentes, mas são 

provenientes de tentativas anteriores de compreender o lócus social dos 

portadores do HIV/aids na cidade de Belo Horizonte, visando contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida desses indivíduos. Gomes (2008, p.32) revela 

que crescem na saúde pública programas destinados à mulher, ao optar por 

analisar homossexuais masculinos, não quero parecer contrário a essas 

iniciativas, porém defendo a necessidade de ampliação para os demais 

campos de relações que envolvem homens e mulheres, nas mais diversas 

maneiras de viver em sociedade.

Nessa pesquisa investigo como alguns homossexuais masculinos, 

infectados pelo HIV/aids, vivenciam o lazer em Belo Horizonte, tendo a 

identidade como um elemento norteador da discussão.

Entendo que o acesso restrito às vivencias de lazer não é uma 

prerrogativa dos homossexuais masculinos infectados pelo HIV/AIDS, mas sim 

                                               
3 Compartilho com Sawaia (2004), que compreende a exclusão social como um 
processo sóciohistorico, que se configura pelos recalcamentos em todas as esferas da 
vida social, mas é vivido como necessidade do eu, como significados, sentimentos e 
ações. É um processo multifacetado e complexo, uma configuração de dimensões 
políticas, materiais, relacionais e subjetivas. 
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de diferentes grupos sociais. Todavia, percebo que a situação torna-se ainda 

mais agravante para os homossexuais masculinos portadores do HIV/aids, por 

inúmeros fatores, a exemplo do sentimento de culpa oriundo da acusação de 

serem os principais vetores da doença no mundo.

A questão proposta é como tem acontecido as vivências e possibilidades 

de lazer dos homossexuais masculinos infectados pelo HIV/aids, que 

participam de programas educativos em uma ONG/aids, em Belo Horizonte 

(MG)? Outras questões foram formuladas a partir da pergunta inicial. O desafio 

era compreender a possibilidade desses sujeitos vivenciarem, nos momentos 

de lazer, a sociabilidade por meio das diferentes manifestações culturais e, 

ainda, avaliar quais são as contribuições do(s) programa(s) educacional(is) no 

que se refere à inserção em redes sociais.

O desejo de encontrar respostas para essas questões motivou esse 

trabalho. O estudo tem como foco os homossexuais portadores do HIV/aids 

participantes de programas educativos numa ONG em Belo Horizonte. A 

participação limitada nos espaços e equipamentos de lazer da cidade era 

pouco explorada nos estudos sobre a realidade dos soropositivos, por isso, 

busquei apreender por meio da pesquisa qualitativa o significado social, cultural 

e educativo que as vivências de lazer assumem no processo de socialização e 

construção identitária desses sujeitos.

A metodologia qualitativa, por meio da pesquisa-intervenção (Szymanski 

& Cury: 2004), permitiu estabelecer um diálogo entre o tema proposto, a 

questão norteadora, a realidade dos portadores do HIV/aids e suas respectivas 

redes sociais. Os sujeitos pesquisados foram vistos como pessoas capazes de 

transformar o conhecimento e a realidade social e não como meros objetos de 

pesquisa. O estudo transformou-se numa atividade coletiva, em torno de 

objetivos comuns, sem perder a especificidade do papel de cada um dos 

envolvidos.

A perspectiva da pesquisa-intervenção possibilitou o contato direto com 

a realidade dos portadores do HIV/aids, nas entrevistas semiestruturadas, nas 

observações realizadas em ambientes diversos, e nas discussões dirigidas 

realizadas nas reuniões de convivência. A participação nos grupos de 

convivência, bem como a observação de alguns momentos de lazer, tais como 

bares, atividades esportivas, cinema, saunas e Parada do Orgulho Gay, 
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despertou o interesse na criação de propostas de mediação, no que se refere 

ao acesso e produção da cultura do lazer e à consolidação da luta pelos 

direitos humanos.  

O estudo buscou, em um processo conjunto, construir reflexões a 

respeito da verdadeira condição cidadã numa realidade - que expropria os 

portadores do HIV/aids das condições elementares de dignidade – derivada 

evidentemente da marginalização do poder econômico e político da sociedade 

brasileira. 

A pretensão desse trabalho é tentar fornecer instrumentos reflexivos 

para que esses sujeitos possam compreender melhor as mazelas que 

enfrentam no cotidiano, desenvolvendo uma criticidade-participativa no 

processo de inserção social e, quiçá, modificar a realidade em que vivem. 

A observação-intervenção realizada nesse estudo colocou em xeque a 

máxima de que o pesquisador pode se manter completamente imparcial. Foi 

possível concluir que o processo de pesquisa-intervencão estabelece um 

compromisso ético-político envolvendo pesquisador e grupo pesquisado nas 

questões sociais compartilhadas. 

Esse estudo foi organizado em quatro capítulos, nos quais procuro 

discutir os aspectos relacionados às possibilidades e vivências de lazer do 

grupo pesquisado, buscando compreender, prioritariamente, os significados da 

confirmação da soropositividade.

No primeiro capítulo, discorro sobre o HIV/Aids. No primeiro tópico, 

apresento apontamentos históricos da epidemia; no segundo, o movimento de 

luta contra a aids no Brasil. O terceiro tópico visa problematizar o processo de 

estigmatização e o preconceito enfrentados pelos portadores; o item foi 

subdividido em três seções: a confirmação do resultado e a vivência da morte 

antecipada; a vida após a confirmação da soropositividade; o estigma 

vivenciado no cotidiano desses sujeitos. O último item foi também fragmentado: 

o sujeito estigmatizado perante os ditos “normais”; a ocultação da 

soropositividade; o compartilhamento do estigma; o estigma “aidético” e a 

produção de uma identidade deteriorada.

No segundo capítulo, apresento os procedimentos metodológicos 

adotados. O primeiro tópico aborda os pontos de partida para a inserção no 

campo de pesquisa. No segundo, apresento o campo de pesquisa; no terceiro, 
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detalho os primeiros contatos com o campo de pesquisa e com o Gapa-MG. No 

quarto tópico, descrevo as características da instituição escolhida para o 

trabalho; no quinto, o movimento de aproximação dos usuários da ONG e a 

escolha dos participantes da pesquisa. No sexto, comento o planejamento e a 

realização das entrevistas semiestruturadas; no sétimo, o processo de

sistematização, análise e interpretação dos dados coletados. Por fim, no oitavo 

tópico, destaco as contribuições da metodologia de pesquisa-intervencão 

nesse estudo. Vale ressaltar que os processos de contato, apreensão da 

realidade e de interpretação não foram estanques, mas simultâneos e 

complementares. Toda construção reflete a subjetividade do pesquisador, 

portanto, selecionei as categorias que fizeram mais sentido para mim e que me 

permitiam dialogar com as questões propostas.

No terceiro capítulo, construí um diálogo com as distintas identidades 

reveladas no estudo. No primeiro tópico, discorro sobre alguns conceitos 

relativos à construção de identidades; no segundo, apresento as identidades 

nas trilhas da contemporaneidade; no terceiro, o processo de construção das 

identidades nas interações sociais. No quarto tópico, destaco a sociabilidade 

na interação com os outros, subdividida entre as identidades homossexual e 

soropositiva; no quinto, analiso os grupos de convivência como espaços de 

produção da sociabilidade.

No quarto capítulo, abordo as questões vinculadas ao lazer. Na 

primeira parte, são apresentadas noções do lazer discutidas por pensadores 

selecionados para o diálogo; na segunda, discuto as vivências de lazer dos 

homossexuais masculinos portadores do HIV/aids participantes da pesquisa.

Por fim, espero que esse trabalho ajude as pessoas a compreender os 

portadores do HIV/aids e os vínculos das redes pessoais e sociais, no intuito de

avaliar as inserções no mundo. Que suscite a necessidade de se rever 

conceitos, o desafio de empreender outras buscas e a construção de novos 

sentidos para a realidade.
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CAPÍTULO I

_________________

1. A CONTRUÇÃO SOCIAL DA AIDS: ALGUNS APONTAMENTOS 
HISTÓRICOS E SOCIAIS

Nesse capítulo, busco discutir o processo de construção social da aids 

até os dias atuais e seu impacto na vida dos sujeitos infectados pelo vírus. 

Acredito tratar-se de um tema complexo que deve abordar os aspectos que 

determinam o modo como essa epidemia vem sendo ressignificada ao longo do 

tempo, levando em conta o contexto de vida das pessoas infectadas, pois essa 

construção envolve, de forma direta ou indireta, aspectos diversos na vida dos 

sujeitos, tanto no aspecto pessoal quanto social, como também de suas redes 

pessoais e sociais. Como afirma Seffner (1995, p.47), o HIV/aids não deve ser 

tratado como uma epidemia ‘comum’. Ela provoca efeitos de longa duração e 

amplo alcance nas relações interpessoais, configurações culturais e instituições 

sociais.

Diferentes estudos sobre a construção social da aids destacam a 

importância de se considerar os elementos socioculturais que determinam o 

modo como a doença vem sendo construída social e politicamente em todo o 

mundo, e, em especial, como essa construção vem ocorrendo ao longo dos 

anos (Seffner, 1995; Parker, 1997, 2000; Galvão, 2000; Sontag, 2007). 

Desde o surgimento, o HIV/aids tem merecido especial atenção, pois 

introduz novos desafios para as políticas públicas de saúde, educação, 

assistência social, lazer e outras, levantando questões que ultrapassam o 

campo da biomedicina, já que implica em leituras diversas e permite a ruptura 

com a concepção tradicional de medidas preventivas, pois evidencia a 

dimensão histórica e os valores presentes no processo de adoecimento, numa 

perspectiva que envolve a descontrução de crenças e ideias no campo da 

sexualidade, dentre outras configurações sociais. 

No âmbito social, o surgimento da aids reacendeu discussões de temas 

polêmicos na sociedade brasileira, tais como sexualidade, uso de drogas 

ilícitas, promoção da saúde, campanhas educativas e tantos outros. Questões 

diversas referentes ao HIV/aids são, cada vez mais, objeto de interesse de 

estudiosos das diferentes áreas do conhecimento: saúde, educação, direito e 
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ciências sociais, incluindo temas ligados à prevenção, ao tratamento e aos 

direitos sociais e políticos dessas pessoas.

A aids apresenta-se como uma sombra, pois, contrapondo-se à ideia 

presente no princípio da epidemia de que a infecção atingia apenas grupos 

minoritários e marginais da população, ou então, ricos e residentes dos 

grandes centros urbanos, nos últimos anos os programas governamentais e 

não-governamentais, voltados a essa temática vêm sendo obrigados a refletir 

sobre os fenômenos de interiorização geográfica, feminização, juvenização e 

pauperização da epidemia, evidenciando a urgência de mapear as 

complexidades sociohistóricas, culturais, biológicas e subjetivas relacionadas 

às vulnerabilidades produzidas por essa realidade.

O novo perfil epidemiológico reorientou as reflexões sobre 

susceptibilidade à infecção por HIV e a noção de “grupos de risco” vem sendo 

substituída, paulatinamente, por “vulnerabilidade social”. A epidemiologia 

mostra que a doença pode atingir indivíduos de todas as classes sociais, 

idades, orientações sexuais de forma indistinta, sendo que, nos últimos anos, 

vem acontecendo um aumento do número de mulheres infectadas. 

Informações estimadas da Unaids (2007) contabilizam 33,2 milhões de 

pessoas portadoras do HIV em todo o mundo. De acordo com o Boletim 

Epidemiológico de DST e aids (Brasil, 2008), no período de “1980 a junho de 

2008, foram identificados4 um total de 506.499 caso de aids” no Brasil, a razão 

entre homens e mulheres infectados em 1986 era de 15,1:1. Entretanto, o 

número de casos em mulheres aumentou significativamente e, em 2006, 

passou para 1,5:1. Na categoria de exposição/transmissão sexual, ao longo do 

período de 1980 a junho de 2008, observou-se uma tendência de crescimento 

proporcional da subcategoria de exposição heterossexual, como também certa 

estabilização entre homo/bissexuais e redução entre os usuários de drogas 

injetáveis.

Fundamentar-se nas representações relativas à compreensão do 

fenômeno HIV/aids traz, para os estudos sobre a aids, que enfocam a 

experiência social da enfermidade, uma maior importância, pois permite o 

desvelamento dos elementos simbólicos presentes na configuração social do 

                                               
4 “Identificados são todos aqueles casos notificados no SINAN, declarados no SIM e 
registrados no SISCEL/SICLOM”.
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problema aqui debatido e em relação ao modo de ver e pensar as doenças. 

Essa abordagem permite, ainda, a identificação de pontos comuns existentes 

na forma de construir a realidade, bem como processos de resistência e 

inflexões que dificultam a incorporação de novos conceitos e a reconstrução de 

representações, fornecendo elementos indicativos para a implementação de 

ações educativas que valorizem as pessoas em suas singularidades. Pretendo 

apresentar, no próximo item, alguns apontamentos históricos da construção do 

HIV/aids pela sociedade. 

1.1. Alguns apontamentos históricos da epidemia do HIV/aids

No final da década de 70, houve o surgimento de uma nova doença, 

descrita inicialmente como uma síndrome, e as primeiras ocorrências entre 

homossexuais masculinos foram registradas nos Estados Unidos da América e 

em heterossexuais no Haiti e África Central. Os pacientes apresentavam 

doenças raras e relacionadas à depressão do sistema imunológico, como 

sarcoma de Kaposi e pneumonia por Pneumocystis Carinii. No ano de 1982, a 

nova epidemia tornou-se conhecida como Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida – AIDS.

A aids constitui uma doença que, na sua interface apresenta significados 

construídos culturalmente a qual surgiu no mundo não apenas como mais uma 

patologia considerada sem cura, como também uma condição que causa 

pânico na maioria da população. Essa constatação indica a necessidade de se 

rediscutir conceitos, preconceitos e posturas diante dessa realidade. 

A nova epidemia trouxe temas considerados tabus para a sociedade que 

passaram a ser tratados e reconhecidos publicamente, a exemplo da morte, do 

uso de drogas consideradas ilícitas, das práticas sexuais, da prática de 

relações extraconjugais homossexuais, bissexuais ou heterossexuais, nas 

quais os esposos contraíam o HIV e transmitiam às esposas. Estabeleceu-se a 

necessidade de uma (re)educação sexual e, também, o crescimento e 

fortalecimento do movimento gay, devido ao recrudescimento do preconceito e

do estigma imputado aos que eram, naquele momento histórico, 

responsabilizados como vetores de disseminação do HIV/aids (Oliveira, 2004).
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Encontramos, na história da humanidade, processos de moralização de 

doenças e de estigmatização de pessoas portadoras de determinadas 

enfermidades, da mesma forma que nos discursos relativos à epidemia de 

HIV/aids. Segundo Sontag (2007), a ocorrência de doenças coletivas é, 

historicamente, encarada como castigo imposto.

Os primeiros casos de aids surgiram no final da década de 1970, os 

sujeitos identificados tinham em comum o estilo de vida homossexual. A 

doença foi inicialmente chamada de "peste gay", atravessada pelos discursos 

científicos, midiáticos e moralistas, os quais entoavam que essa epidemia teria 

surgido em razão da “permissividade generalizada de nossos tempos”, com 

músicas e atitudes sexuais libertárias e “vulgares”, uso de drogas, famílias 

“desorganizadas” e os movimentos sociais “baderneiros” (Sontag, 2007, p.126). 

Como denuncia o autor, “a aids e suas metáforas” evidenciaram toda uma 

política da “vontade – de intolerância, de paranóia, de medo da fraqueza 

política”. O potencial metafórico dos discursos moralizantes em relação a esse 

quadro social, surgiu como resposta ao pavor de qualquer atitude, discurso ou 

estilo, considerado subversivo às normas pautadas na heterossexualidade 

compulsória, na monogamia, nos papéis sociais que associam as práticas 

sexuais à função reprodutiva e na abstinência de drogas ilícitas. 

Todavia, na sociedade ocidental, alguns desses temores já eram 

cultivados em gerações anteriores, como o medo de que mulheres brancas –

das classes média e alta – tivessem vida sexual ativa sem fins reprodutivos. 

Deparamos com outros temores que se revelam como produções 

contemporâneas, tal como o receio da invasão dos países ricos por imigrantes 

do Terceiro Mundo.

Segundo Parker (1994, p.40), com o surgimento da aids, os 

epidemiologistas internacionais consideraram os homossexuais, as prostitutas 

e os usuários de drogas injetáveis como “supostos grupos de risco”, 

responsáveis pela disseminação do vírus, caracterizando um período 

estigmatizador, excludente e violento para os portadores do HIV/aids:

[...] os vestígios de um autoritarismo institucionalizado às 
vezes ficaram muito evidentes na perseguição a supostos 
grupos de risco, como os homossexuais, prostitutas ou 
travestis, que foram freqüentemente vítimas da violência 
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da polícia, legitimizada e justificada como uma atividade 
de prevenção da AIDS.

O que se escondia por trás dessa perseguição aos homossexuais, 

usuários de drogas injetáveis e prostitutas, acusando-os de serem os vetores 

da difusão do HIV no mundo era, na verdade, uma política racista, homofóbica, 

conservadora e sectária, que privilegiava a desigualdade e a hierarquia social 

em detrimento de valores como solidariedade, alteridade, respeito às 

diferenças e igualdades entre os seres humanos e nações.

No Brasil, as primeiras informações sobre a aids chegaram em 1981, por 

meio da imprensa. Diferentemente de outros países, aqui as notícias sobre a 

nova e misteriosa doença chegaram antes mesmo que o HIV, antes que 

fossem notificados os primeiros casos de brasileiros infectados. As informações 

difundidas pela mídia eram baseadas em notícias veiculadas pela imprensa 

estadunidense e o imaginário social construído em torno da enfermidade, 

naquele país, influenciaram sobremaneira a forma como a aids começou a ser 

vista e entendida no Brasil (Carrara e Moraes, 1985; Galvão, 2000).  Os 

discursos que então rondavam a epidemia eram marcados por informações 

equivocadas, que justificaram, durante algum tempo, a realização de práticas 

preconceituosas e cruéis, como os casos de pessoas que foram quase 

literalmente expulsas de cidades ou sofreram ameaças de violência física. 

Muitos “especialistas” em medicina foram responsáveis pela disseminação de 

ideias errôneas e alarmistas sobre a aids e muitos médicos e hospitais se 

recusaram a tratar dos pacientes de aids (Parker, 1994).

Os primeiros casos de pessoas infectadas pelo vírus HIV no Brasil 

ocorreram em 1983, na cidade de São Paulo. Como os indivíduos identificados 

haviam viajado para outros países, a aids tornou-se uma doença de origem 

estrangeira. Esses indivíduos eram homens, homossexuais, brancos, 

pertencentes à classe média ou alta, residentes na região sudeste do País. A 

aids foi caracterizada no Brasil como uma doença, predominantemente, 

urbana, masculina, homossexual e das elites.

Para Parker (2000, p.120), o conceito de vulnerabilidade social 

relaciona-se diretamente às noções de desigualdade, opressão, marginalização 

e criminalização:
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Onde quer que a epidemia tenha surgido, ela revelou e 
agiu sobre estruturas de divisão e desigualdade sociais. 
Quer estejamos falando sobre as formas de opressão 
sexual e discriminação que têm sido associadas com 
comunidades de homens que fazem sexo com homens, 
ou profissionais do sexo, a marginalização e 
criminalização dos usuários de drogas injetáveis, as 
relações de poder e gênero que têm sido associadas à 
infecção pelo HIV entre mulheres, ou a injustiça 
econômica que tem sido associada à epidemia entre os 
pobres (tanto nos assim chamados países desenvolvidos, 
como no mundo subdesenvolvido), opressão e 
desigualdade têm sido as forças mais poderosas a definir 
a epidemia de HIV/AIDS em toda parte do globo.

De acordo com o autor (ibid., p.121), esse entendimento afastou-nos da 

ideia de comportamento de risco, compreendido em termos inteiramente 

individuais, levando-nos “em direção a uma nova compreensão de 

vulnerabilidade, como sendo social, política e economicamente estruturada, 

mantida e organizada”.

Para compreender o lugar ocupado pela categoria estudada nessa 

pesquisa no contexto da epidemia, é importante entender o impacto do 

movimento de luta das ONG/aids que, desde meados da década de 1980, teve 

participação efetiva na dinâmica da epidemia e na construção de propostas 

para o enfrentamento. 

Parker (1994) aponta a história da trajetória do HIV/aids no Brasil, que 

se cruza, de inúmeras maneiras, com elementos históricos mais amplos da 

vida política no País. A resposta política ao HIV/aids no Brasil começou em 

torno de 1982, quando os primeiros casos foram notificados. Um programa 

inicial de mobilização foi estabelecido no Estado de São Paulo até 1985. Esse 

período caracterizou-se também pela formação das primeiras organizações 

não-governamentais (ONGs) de serviços relacionados à doença, pela negação 

e omissão por parte das autoridades governamentais e por uma onda moral de 

medo, pânico, discriminação e estigma, como veremos a seguir. 

Segundo Parker (1994), por pressão de um número crescente de 

programas estaduais e municipais de enfrentamento à aids, a segunda fase da 

resposta política à epidemia no Brasil parece estender-se entre os anos de 
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1986 a 1990. Nesse período, ocorreram mudança na coordenação do 

Programa Nacional DST/AIDS;  aumento da cooperação internacional na luta 

ao HIV/aids e, ainda, o crescimento do número de ONGs com atividades em 

HIV/aids.

A terceira fase na evolução da resposta política à epidemia do HIV/aids 

no País corresponde, respectivamente, aos períodos de 1990 a 1992, durante 

o governo do então presidente Fernando Collor. Nesse momento, desenvolveu-

se uma sensação inicial de otimismo em virtude da eleição para presidente da 

República, despertando esperança de mudanças nas políticas em relação à 

aids. No entanto, ocorrera a suspensão de algumas propostas importantes do 

Programa Nacional de Aids durante esse governo. Esse período ficou marcado 

por um antagonismo crescente entre o Programa Nacional de Aids e os demais 

setores envolvidos na formulação de respostas frente à epidemia. Além isso, 

ocorreu a suspensão das principais relações internacionais do Programa 

Nacional com o Programa Global de Aids da OMS, por exemplo.

A quarta fase corresponde ao período entre 1992 e 1997, após o 

impeachment do presidente Collor. Com o estabelecimento de um novo 

governo, desenvolveu-se um espírito de colaboração, principalmente nos 

primeiros anos, por conta da experiência desastrosa da administração anterior, 

vinculado ao Programa Nacional de Aids. Esse período ficou evidenciado pela 

disposição da sociedade civil para trabalhar junto com o Estado. 

As ações brasileiras de enfrentamento à epidemia são caracterizadas 

por algumas parcerias interinstitucionais, seja no desenvolvimento de ações 

conjuntas, seja no confronto político pelo reconhecimento. O trabalho das 

organizações que atuaram na luta contra a aids foi determinante para 

transformações de uma realidade em que predominou a negação de direitos, 

configurando-se numa conjuntura em defesa do resgate da cidadania. No 

próximo item, abordo as questões do movimento de luta contra a aids.

1.2. O movimento de luta contra a aids no Brasil

Acompanhando a tendência mundial, as relações entre aids e as 

desigualdades sociais se entrecruzam desde a identificação dos primeiros 

casos até os dias atuais no Brasil. Na realidade brasileira, destacaram-se, 
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também, a discriminação, o preconceito, a segregação social e a negação de 

direitos como características das primeiras reações da sociedade e do próprio 

Estado. No nosso país, o enfrentamento da aids torna-se evidenciado, 

sobretudo, pelas lutas contra as formas de desigualdade, discriminação e 

preconceito, e também pelo reconhecimento do direito à diferença. 

  Como já foi dito, a aids chega ao Brasil na década de 1980, período de 

transição política no País, durante a passagem do regime militar para o 

democrático. Esse momento histórico do contexto brasileiro torna-se destacado 

pela reorganização e o fortalecimento da sociedade civil, a qual havia sido 

duramente perseguida e oprimida durante os anos da ditadura militar. Esse 

período também foi o momento em que novas demandas entraram na agenda 

da política social nacional, por intermédio dos reclames de grupos feministas, 

gays, negros, indigenistas, ecológicos, etc. (Galvão, 2000). 

No início da década de 80, o crescente número de pessoas infectadas 

pelo vírus HIV, as constantes violações de direitos de pessoas com aids e o 

lento processo de consolidação de uma política nacional contra a epidemia, por 

justificativas que iam desde a ausência de recursos até a prioridade ao 

combate a outras doenças, favoreceram e impulsionaram a articulação de 

ativistas políticos, profissionais de diferentes áreas e setores da sociedade em 

torno da luta contra a aids. Em geral, os integrantes das organizações da 

sociedade civil provinham dos partidos políticos, igrejas, universidades e/ou 

organizações da sociedade política de esquerda (Galvão, 2000; p.38). Vale 

lembrar os ativistas dessa luta: Hebert Daniel, Hebert de Sousa (Betinho) e 

Paulo Bonfim, que tinham em comum a longa militância política contra a 

ditadura militar, os quais foram determinantes para o início das mobilizações 

sociais (Galvão, 1997).

A militância política de esquerda, assumida por alguns fundadores de 

instituições de luta contra a aids, influenciou a ação desses grupos, que 

posteriormente foram denominados ONGs/aids, marcadas por uma postura 

política mais audaciosa e propositiva em relação ao Estado, exigindo ações 

concretas de enfrentamento à epidemia e atenção às pessoas vivendo com o 

HIV/aids. Eles defendiam que, para enfrentar a epidemia, era necessário atuar 

diretamente na prevenção, informação e, também, investir na criação e na 

participação da sociedade civil em instâncias nacionais e internacionais, que 
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possibilitassem a troca de experiência e criação de redes de solidariedade 

(Galvão, 2000; p.71). No entanto, apenas quando o número de pessoas 

infectadas aumentou drasticamente e “a atenção internacional começou a se 

concentrar na inércia nacional” o governo brasileiro começou a se movimentar 

(Parker, 1994, p.40).

Mesmo com o aumento alarmante de casos notificados e de óbitos em 

meados da década de 1980, o governo brasileiro não reagiu de forma eficaz 

contra a epidemia instalada. Em 1985, após forte pressão internacional, foi 

criada a portaria do Ministério da Saúde que determinou a criação do Programa 

Nacional de Combate às DST e aids,  mas somente em 1986, o programa 

começou a funcionar, de forma precária. Nesse mesmo ano, o Ministério da 

Saúde assinou outra portaria estabelecendo a notificação compulsória dos 

casos de infecção pelo HIV (Parker, 1994).  

No período entre 1986 e 1990, o recém-criado Programa Nacional de 

Combate à Aids transformou-se em um dos “maiores e mais controversos do 

Ministério da Saúde, com um orçamento anual de 30 milhões de dólares e com 

aproximadamente trinta funcionários” (Parker, 1994; p.90). Quanto às 

controvérsias que marcaram as ações desse programa destacam as 

campanhas educativas sobre os vetores de infecção do HIV. Mesmo diante da 

necessidade de identificação rápida das informações referentes a aids, como 

estratégia efetiva na luta contra à infecção pelo HIV, somente em 1987 e 1988, 

o governo implementou uma proposta educacional contra a epidemia. A política 

inicial foi marcada pelo equívoco de tratar a aids como uma questão médica; 

muitas campanhas  vinculavam, de forma preconceituosa, o risco da infecção 

às pessoas que mantinham práticas sexuais com mais de um parceiro e ao uso 

de drogas injetáveis. 

Por outro lado, grande parte das informações relativas ao HIV continha 

mensagens contraditórias, estigmatizantes e excludentes, que restringiam o 

risco de infecção a práticas e grupos considerados pela sociedade como 

indesejáveis, “promíscuos”, “imorais” que colocavam em risco a configuração 

das famílias. No entanto, esse programa foi importante no que se refere à 

superação parcial do caos vivido no sistema de saúde brasileiro, e também 

colaborou para o surgimento de serviços estaduais e municipais de combate à 

epidemia e para o estabelecimento do diálogo entre os setores sociais. Além 
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disso, a proposta contribuiu para a criação da Comissão Nacional de Combate 

à Aids, “com a participação de representantes do sistema de saúde pública, 

bem como da comunidade científica e de ONGs/aids, criou um fórum para 

reunir diversos setores da sociedade brasileira e, a despeito de suas 

diferenças, inaugurou o debate sobre o desenvolvimento de respostas políticas 

eficazes à epidemia” (Parker, 1994; p.92). 

No decorrer da década de 1980, a luta pela redemocratização, a 

indignação com os processos de estigmatização das pessoas que vivem  

HIV/aids, a falta de assistência e de políticas de prevenção e o processo de 

desenvolvimento do Programa Nacional de Aids favoreceram a formação 

acelerada de ONGs/aids voluntárias (Daniel; Parker, 1991; Galvão, 2000), a 

partir do incentivo de comunidades gays estadunidenses, visando o 

enfrentamento da discriminação e do extermínio social dos portadores da aids.

O movimento gay tornou-se um dos grandes propagadores de 

informações e material educacional sobre HIV em todo o mundo. Por ter sido 

um dos primeiros grupos afetados pelo HIV/aids e, talvez, o segmento mais 

atingido pelo preconceito e discriminação, posicionou-se publicamente e exigiu 

das autoridades competentes medidas de combate à aids.

Em 1985, surgiram, no Brasil, respostas críticas à forma como as 

pessoas soropositivas eram tratadas, preenchendo uma lacuna deixada pela 

inércia do governo brasileiro frente à doença. O ativismo contra a aids começou 

a tomar contorno com a consolidação de diversas instituições e organizações 

específicas de luta contra à epidemia e à discriminação. Várias organizações 

existentes, principalmente as constituídas por gays, como o Grupo Gay da 

Bahia e o Grupo Atobá de Emancipação Homossexual, do Rio de Janeiro, 

começaram a desenvolver ações de prevenção e educação que tinham como 

foco o enfrentamento às questões relacionadas à aids (Parker, 1994).

Segundo Galvão (2000), entre 1985 e 1991 ocorreram, no Brasil, 

grandes transformações no cenário político e no contexto da aids, no que diz 

respeito à criação de entidades voltadas para as dimensões sociais da 

epidemia. Indignados pelo número crescente de pessoas infectadas, as 

constantes cenas de preconceito e discriminação sofridas pelas pessoas 

soropositivas, bem como o descaso com a saúde pública, vários profissionais 

liberais, sobretudo, militantes ligados ao movimento gay criaram entre os anos 
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de 1985 e 1989, os primeiros grupos de atuação exclusiva na luta contra a 

aids.

De acordo com Galvão (2000, p.60), a criação de três grandes grupos 

marcou esse período: 1) O Grupo de Apoio e Prevenção à Aids de São Paulo

(GAPA-SP) em 1985, primeira entidade com atuação exclusiva no 

enfrentamento à epidemia, sua criação confere dinamicidade à luta contra a 

aids e incorpora à agenda temas, até então, pouco debatidos. Essa instituição 

criou a primeira assessoria jurídica voltada aos portadores do HIV/aids, 

atuando de forma decisiva no combate à discriminação e ao preconceito. Essa 

iniciativa do Gapa-SP influenciou outras instituições a criarem suas assessorias 

jurídicas em várias partes do País. A partir da criação do Gapa-SP, outros 

Gapas foram também criados nos estados brasileiros, a exemplo do Gapa-MG, 

que compõe a chamada Rede Gapas; 2) No ano de 1986, ocorre a fundação 

da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA), primeira instituição 

criada e dirigida por um sujeito soropositivo – Hebert de Sousa; 3) Em 1989, a 

criação do Grupo de Valorização, Integração e Dignidade do Doente de Aids

(PELA VIDDA), fundado, entre outros, por Herbert Daniel, foi a primeira 

organização brasileira formada, em sua maioria, por pessoas portadoras do 

HIV/aids, amigos e familiares. O Pela Vidda contribuiu para dar visibilidade e 

voz aos portadores do HIV no combate ao que “Hebert Daniel chamou de 

‘morte civil’ dos indivíduos infectados pelo HIV” (Parker, 1994; p.99). A partir da 

criação desses três grupos, outros semelhantes continuam surgindo pelo País, 

atribuindo diversidade à luta contra aids e ampliando o alcance das ações de 

combate à epidemia e defesa dos direitos das pessoas vivendo com o 

HIV/aids.

Num primeiro momento, as ONGs foram formadas, em sua grande

maioria, por voluntários, pois o acesso a recursos nacionais e internacionais 

era limitado e restrito. Visando otimizar o trabalho, houve a tentativa de criar 

uma rede brasileira de ONGs/aids e o apoio da cooperação internacional por 

meio de organizações como a Fundação Ford e Inter American Foundation

(Estados Unidos), Catholic Fund for Overseas Developement (Inglaterra), 

Misereor (Alemanha) e Diakona (Suécia), entre outras (Galvão, 2000). 

O ativismo desses grupos visava acompanhar, de forma crítica, as 

pesquisas realizadas sobre o HIV e as novas drogas terapêuticas, como 
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também o desenvolvimento das políticas de prevenção, assistência, tratamento 

de pessoas soropositivas, apoio sociofamiliar, implemento de campanhas 

educativas e informativas sobre a aids, além de pressionar o governo para que 

garantisse, por mandatos, a implementação de medidas imediatas para 

combater a epidemia.

O engajamento das pessoas soropositivas na luta contra a aids mudou o 

cenário das respostas nacionais de combate à epidemia. Elas trouxeram para o 

debate a reflexão de que para combater os efeitos sociais, culturais e 

econômicos da epidemia era preciso investimento tanto na área de prevenção, 

quanto no campo da assistência às pessoas já infectadas e em processo de 

adoecimento. Elas reivindicavam ações específicas, benefícios (acesso a 

medicamentos, por exemplo) e o direito de participar da esfera pública, de 

compartilhar das decisões e da construção de políticas públicas (Galvão, 

2000).

 Em suma, foram muitas as reações desencadeadas pela epidemia de 

HIV/aids no Brasil, em quase três décadas, no setor governamental e não 

governamental, com destaque para as ONGs/aids. Elas não apenas 

mobilizaram grupos da sociedade civil, mas pressionaram também o Estado a 

dar respostas à epidemia, desenvolveram ações em diferentes áreas, desde a 

prevenção, trabalhos de assessoria, assistência e aconselhamento, 

perpassando os processos de pesquisa e consultoria. Além disso, muitos 

autores ressaltam a importância desses grupos no suporte social aos 

soropositivos, propiciando uma atmosfera onde a pessoa estigmatizada possa 

se sentir compreendida, contribuindo de forma vital para o processo de 

reintegração dos portadores de HIV/aids na sociedade.  

1.3. Estigmatização e preconceito: desafios enfrentados pelos 
homossexuais masculinos frente ao resultado positivo ao HIV/aids

A epidemia da aids trouxe diversos desafios à sociedade, não se 

restringindo ao campo das ciências da saúde ou humanas, tornando-se um 

problema social mais amplo e complexo. Enfrentar a estigmatização e o 

preconceito que acompanham a aids e seus reflexos na sociedade ainda 

representa, após quase 30 anos de epidemia, um grande desafio social na luta 
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contra a aids.

As entrevistas que subsidiaram esse estudo apontaram, além dos temas 

já abordados, a emergência de temas recorrentes relacionados às dificuldades 

vividas pelos sujeitos participantes da pesquisa, em diferentes momentos, após 

a confirmação da soropositividade ao HIV/aids – a vivência da morte 

anunciada, ressignificação de valores e sentido de vida, revelação e ocultação 

do diagnóstico ao outro e estigmatização, tornando-se conteúdos expressos de 

maneira repetitiva nas entrevistas (Silva, 1999). 

1.3.1. A confirmação do resultado: a vivência de uma morte antecipada

Com a confirmação da infecção, os sujeitos entrevistados expressaram 

sentimentos desde a negação do diagnóstico até uma maior vontade de viver 

conforme apontou Silva (1999). Para a maioria dos entrevistados, o resultado 

positivo foi apenas a confirmação de uma suspeita. Todavia, a constatação do 

resultado para um dos entrevistados foi de grande surpresa. Todos revelaram 

grande desespero quando receberam o resultado positivo ao teste anti-HIV.

A maioria dos soropositivos desse estudo relatou que, ao receber o 

resultado confirmatório do teste anti-HIV, experienciou sentimentos de 

condenação, culpa, medo, incertezas, estresse, depressão e o anúncio de uma 

morte rápida, conforme também apontou os estudos realizados por Seffner 

(1995) e Silva (1999), e pode-se confirmar na fala de três participantes5 desta 

pesquisa: 

Quando deu o diagnóstico positivo, eu falei: ‘Puts, agora a 
minha vida acabou’. A primeira coisa que eu pensei foi: 
‘agora eu vou morrer’. A primeira coisa que a gente pensa 
é: ‘vou morrer, não vou fazer mais nada’[...] Aí eu falei: E 
agora o que eu vou fazer da minha vida? Meu futuro todo, 
todos os meus planos, que eu tinha planejado, agora 
foram por água a baixo. O que eu vou fazer?E aquilo 
remoía dentro de mim; (S. 2)

                                               
5 Neste estudo adotar-se-á S.1, S.2, etc. para em referência aos sujeitos entrevistados, 
resguardando as identidades. As citações são apresentadas tal como foram 
pronunciadas para preservar os atos dos sujeitos.
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[...] na época eu estava em depressão meu CD4 abaixou 
muito, aquela coisa toda, quando eu descobri que eu 
tinha, eu fiquei desesperado achando que ali tinha 
acabado, eu fiquei com medo dela (mãe) me expulsar, me 
rejeitar, não ter apoio; [...] ficava pensando que mamãe ia 
me expulsar de casa, pensava que não ia demorar 
morrer, ficava assim, para onde eu vou, fiquei pensando. 
(S.7)

No início quando eu descobri que tinha HIV eu me 
tranquei uns quatro meses, não fiz nada. Mudou toda a 
minha vida; (S.6)

[...] nunca vou esquecer dessa data 19/01/1998. [...] tem 
dez anos que sou portador. No começo foi barra para 
mim, nada foi fácil, eu não queria ter o que eu estou tendo 
hoje, vivo escondendo o tempo todo; (S. 4)

A presença da recorrente referência à “morte social” torna-se evidente 

nos relatos, representando uma experiência que se instala lentamente na 

trajetória de vida dos soropositivos, a partir do conhecimento do resultado 

sorológico (Seffner, 1995). Para Silva (1999), a “morte social” se caracteriza 

como algo resultante do processo de estigmatização. Esse processo acontece 

na interação indivíduo-sociedade, por meio da internalização da morte iminente 

ou do estigma. Alguns portadores se veem impossibilitados de sustentar uma 

vida afetiva e sexual como ocorria antes, fato esse que detalho mais à frente. 

Eles relatam vivenciar a finitude intensamente, a qual pode levar a um 

desmoronamento de planos e sonhos, reforçando a ideia do luto antecipado e 

do medo ligado à discriminação social, às perdas relacionais, o abandono e 

tantas outras rupturas. Pode-se também citar o medo de enfrentar a sociedade 

e a família, como foi dito acima por um dos sujeitos citados. 

Alguns dos sujeitos estudados, além do sentimento do luto e do medo, 

vivenciam um sentimento de culpa por terem se infectado, fazendo uma 

relação direta da doença com a vida sexual, sentindo-se duplamente culpados, 

como se fossem mais responsáveis pelos demais por contraírem essa 

infecção. O sentimento de culpa está relacionado às representações de que a 

infecção ocorreu por descuido, irresponsabilidade, castigo e punição. Como 

apresentado por Seffner (1995, p.52), essas afirmações partiram, em sua 

maioria, de elementos religiosos ou de agentes da moral familiar, da 
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virgindade, da monogamia, etc. A aids torna-se percebida como doença ligada 

à promiscuidade, aos abusos de drogas, aos excessos sexuais, enfim, à 

contravenção. A infecção remete à responsabilidade individual, às concepções 

de “grupo de risco”, desconsiderando-se fatores ligados à vulnerabilidade 

(Parker, 2000).

De acordo com Seffner (1995), a ideia da culpa, também, costuma 

representar a revelação de um imaginário social vinculado à doença a qual 

transita pela antinorma. A pessoa que adoece se culpabiliza por ter adoecido. 

Esse tipo de pensamento manifesta-se especialmente quando se dá a 

constatação de que a infecção ocorreu por prática sexual percebida como 

promíscua: 

Provavelmente tem mais de seis anos que eu tenho; [...] 
Eu não tinha coragem de fazer (riso), [...] como eu sabia 
que sabia que eu tinha andado errado, que eu tinha sido 
negligente, que eu tinha tido relações sem camisinha, 
sem prevenção nenhuma, eu sabia que a possibilidade 
era muito grande. (S.5)

Observando com mais cuidado, percebe-se que além do sentimento de 

culpa em torno do enfrentamento da doença, emergiram representações 

periféricas referentes à vida após a confirmação do HIV, como também 

sentimentos e posturas dos portadores do HIV, que remetem à possibilidade de 

um projeto de futuro frente à aids e ao tratamento, como veremos no próximo 

item. 

1.3.2. A vida após a confirmação da soropositividade para o HIV/aids 

Após o período inicial de susto e negação da infecção pelo HIV e de 

sentimentos contraditórios relacionando a aids à morte, os homens relatam 

outros sentimentos e posturas relativos à situação de infectado. Alguns 

discursaram sobre a necessidade de uma nova atitude diante da vida e, na 

maioria das vezes, defendem a ideia de que vivendo feliz, se vive melhor. 

Apesar do sentimento de condenação persistir, a preocupação inicial com a 

morte imediata diminui e, como existe vontade de viver, há uma busca por 

melhor qualidade de vida. Os sentimentos são contraditórios, revelando 
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ambiguidades, de maneira intercalada e constante, em cada entrevistado, que 

possibilitam reações positivas diante dos revezes da vida. 

Há casos em que se reconhecer soropositivo parece ter servido de 

estímulo para aumentar a resistência diante das dificuldades da vida. A 

vontade de viver de alguns homens infectados foi justificada, sobretudo, pela 

esperança da descoberta da cura da aids. Os resultados dos medicamentos 

atuais configuram a base para essa esperança – “antes deles morria-se rápido, 

agora, pode-se até esperar que se vá ter tempo de aguardar novas 

descobertas que levarão à cura da doença”. Esses sentimentos estão 

expressos em diversos relatos nas reuniões de convivência, como também de 

alguns dos entrevistados. Eles demonstram confiança na ciência, que é sempre 

relativizada em contraposição à fé em Deus. 

Percebo que a esperança de cura torna-se fundamental para dar sentido 

ao enfrentamento das dificuldades advindas do tratamento e da situação social 

da pessoa infectada pelo HIV, abrindo perspectivas para o futuro. Entretanto, 

mesmo assim, observou-se sentimentos de tristeza nos relatos, os quais geram 

a necessidade de se isolar, diante da crença que é preciso guardar segredo e 

não se expor. A tristeza vem, então, das mudanças nas relações sociais, vistas 

como irreversíveis. Quanto mais percebem a rede social diminuir, mais se 

isolam, confirmando o que aponta Ude (2002, p.128):

[...] as pessoas têm encontrado algumas dificuldades em 
buscar apoio e construir elos com outras pessoas, grupo, 
movimentos e instituições, para tentarem organizar novas 
propostas de vida, apesar da solidão, do sofrimento, da 
precariedade ou da insegurança que enfrentam no seu 
cotidiano. 

Além disso, há tristeza por ter modificado muito a vida de uma forma 

considerada negativa, por ter perdido o que se tinha antes, por não se 

reconhecer como antes, por se sentir ‘contaminado’. Como se nota no relato 

abaixo: 

[...] porque eu moro sozinho; [...] eu não tenho muitas 
amizades. [...] não tenho contato com parentes; [...] De 
vez em quando eu vinha ao GAPA para conversar com os 
amigos que eu tinha feito, [...] não saio de casa, 
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principalmente no meu bairro, parece que todo mundo fica 
te olhando; (S.1) 

Sluzki (1997) aponta que o isolamento em relação à rede social mais 

ampla (amigos, família, trabalho, vida cultural, etc.) expõe os sujeitos a maior 

vulnerabilidade, já que não encontram suportes para enfrentar as dificuldades 

cotidianas. Esses indivíduos podem chegar à precariedade social, que gera um 

estado de verdadeira indigência (Ude, 2002). Sluzki (1997, p. 67) ressalta:

[...] existe a evidência de que a presença de uma doença 
numa pessoa – especialmente uma doença de curso 
prolongado [...] deteriora a qualidade de sua interação 
social e, a longo prazo, reduz o tamanho (o número de 
habitantes) e a possibilidade de acesso a sua rede social. 
[...] o que, por sua vez, terá um impacto negativo sobre a 
saúde do indivíduo ou do grupo íntimo, coisa que por sua 
vez, aumentara a retração da rede, e assim por diante; 
[...] existe uma correlação direta entre qualidade da rede 
social e qualidade da saúde [....]  

No entanto, também encontrei um movimento contrário, no qual a 

mudança em relação à própria saúde foi relatada pelos entrevistados, no que 

se refere à alteração em várias atividades cotidianas. A possibilidade era vista 

como melhoria na qualidade de vida e o empenho para essas mudanças foi 

explicado, por alguns, como uma nova chance de vida. 

Os entrevistados falavam mais de mudanças consideradas positivas, 

todas relacionadas ao investimento maior na vida, com representações 

ancoradas na ideia da aids como sinônimo de morte. As contribuições entre 

sentimentos de vida e de morte são expressas nas falas dos sujeitos: 

Depois que eu descobri que eu sou soropositivo a minha 
vida melhorou mais do que quando eu era saudável, 
minha vida melhorou muito, eu tomei mais cuidado 
comigo mesmo, com meu corpo, com a minha saúde. 
(S.3)

[...] estou fazendo um balanceamento com a nutricionista, 
comendo de três em três horas, dormindo mais, não 
estava, antigamente eu saía muito, não olhava muito a 
minha saúde. (S.4) 
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[...] passei a ter mais cuidado, sim. Passei a ter mais 
cuidado, passei a procurar o médico mais tempo, fazer 
exames de colesterol, de glicose que está muito bom, e 
todos os exames preventivos a outras doenças; [...] tem 
dois anos que eu faço acompanhamento, tanto pela 
saúde, quanto por vaidade. Por causa da minha saúde e 
vaidade. Emagreci muito, estava com 98 quilos, agora 
estou com 70 quilos. (S.6)

É. Depois que eu tive o resultado positivo estou cuidando 
mais de mim mesmo. Cuidar de mim em primeiro lugar, 
lógico. (S.7) 

No que tange à vida sexual, o medo de infectar o parceiro ou de ter que 

revelar a soropositividade, na maioria dos casos, dificulta os relacionamentos 

amorosos ou com as diversas pessoas com as quais os entrevistados mantêm 

contato, representando também, uma preocupação presente no discurso deles. 

Os homens falaram sobre relações afetivas, sexuais e vida amorosa ao 

longo da entrevista. Os sujeitos entrevistados relatam mudanças importantes 

nos relacionamentos afetivos e sexuais após a confirmação do diagnóstico: 

afastamento do parceiro, diminuição do número de relações sexuais, 

abstinência sexual, diminuição do desejo ou do prazer e fuga de novos 

relacionamentos. 

Para os entrevistados, a condição de soropositivo representou uma 

dificuldade de envolvimento afetivo (mais longo e comprometido), apesar do 

grande desejo de ter um companheiro e da constatação da carência afetiva que 

aumenta com o tempo. 

Torna-se relevante relatar que os participantes desse estudo estavam 

em tratamento com ARV e falaram amplamente sobre isso. Foram 

identificadas, nos relatos, representações centrais e elementos periféricos em 

torno do medicamento e da adesão. A representação central em torno do 

tratamento é de que aids é igual à morte, sendo os medicamentos incluídos no 

cotidiano como garantia da sobrevivência e como forma de trazer de volta a 

“normalidade”. 

Uma representação permanente refere-se ao ‘tratamento muito difícil, 

porém necessário’, como para qualquer doença crônica e, diante disso, 

procuram burlar as regras definidas pelo médico. Os entrevistados constroem, 

com suas práticas, a ideia da importância do tratamento, mas apresentam 
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outra, mais antiga, para ancorar certa ambiguidade frente ao uso de 

medicamentos: falhar, de vez em quando, alterar o horário dos medicamentos 

para vivenciar outras situações, como, por exemplo, o consumo de bebidas 

alcoólicas. Observou-se que a relação com o tratamento não é linear, já que os 

sujeitos, devido à singularidade, se relacionam de maneira distinta diante dessa 

realidade (Rey, 1997). No próximo tópico, discuto a questão da estigmatização.

1.3.3. O Estigma sentido e vivido no cotidiano da vivência com o HIV/aids

Parto do ponto de vista que, da mesma forma como a identidade se 

constitui nas relações interpessoais, o estigma é construído socialmente e 

legitimado pelo olhar do outro: “por outro, entende-se uma rede de normas, 

códigos e comportamentos de um grupo/sociedade hegemônica, que 

circunscreve, de forma simbólica ou concreta, territórios de normalidade” (Silva, 

1999, p.46). Quando alguém, sob circunstâncias dadas e em determinados

momentos, ultrapassa essas linhas divisórias, instala-se um desvio, que gera 

acusação, isolamento, rejeição e redução do espaço socioeconômico 

(Velho,1977). Segundo Goffman (1975), o termo estigma refere-se a um 

atributo depreciativo que distancia do ideal ou das expectativas sociais. O 

estigma muda de maneira radical o modo como os indivíduos são vistos pelos 

outros e como veem a si mesmos. O autor utiliza os termos “desacreditado” e 

“desacreditável” para se referir à pessoa que sofre um estigma. Quando o

estigma torna-se conhecido ou imediatamente evidente, dizemos que o sujeito 

faz-se desacreditado e quando o estigma não é conhecido ou não é facilmente 

perceptível, dizemos que o sujeito torna-se desacreditável. 

Segundo Goffman (1985), o estigma geralmente pode ser representado 

de três maneiras: 1) abominações do corpo, que compreendem as 

deformidades físicas; 2) culpas de caráter individual, como por exemplo a 

desonestidade, o vício, a homossexualidade, o desemprego, a preguiça, o 

comodismo, a gula; 3) estigmas tribais de raça, nação e religião. Os 

participantes desse estudo pareciam incorporar os dois primeiros tipos 

apontados pelo autor, por apresentarem em determinados casos, alguma 

deformidade física (lipodistrofia, hemiparesia) e por serem vistos como pessoas 

“desleixadas”, “promíscuas”, etc.
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O mesmo autor aponta que existem inúmeras atitudes possíveis do 

sujeito estigmatizado adotar frente ao estigma. Ele pode: 1) corrigir o estigma 

diretamente; 2) corrigir indiretamente o que considera a base do defeito; 3) 

utilizar o estigma para ganhos secundários; 4) ter uma atitude de vítima frente 

ao problema; 5) ter uma atitude ativa diante do problema e buscar uma 

explicação divina para tal; 6) apresentar uma atitude de vergonha e revolta; 7) 

ter uma atitude defensiva na medida em que se esquiva do convívio social ou 

uma atitude agressiva frente aos “normais”. Outra atitude possível é manipular 

ou controlar o estigma. Para isso, o estigmatizado, geralmente, desenvolve 

estratégias para eliminar a distância em relação ao outro (Silva, 1999). Chega a 

um plano mais pessoal, criando maior grau de intimidade onde o “defeito” 

deixará de ser um fator crucial. A vivência do estigma fica ainda mais difícil na 

relação com os ditos “normais”, como veremos a seguir.

1.3.3.1. O sujeito estigmatizado diante dos ditos “normais”

Na maioria das vezes, o sujeito estigmatizado depara-se com situações 

tensas diante de pessoas que se reconhecem como “normais”. Em decorrência 

desse estranhamento, os estigmatizados se isolam do convívio social, como 

constatei durante o trabalho de campo dessa pesquisa. 

 [...] atualmente meu círculo de amigos é muito restrito e 
no bairro onde moro infelizmente nas redondezas rola um 
preconceito e eu não tenho muitas amizades. [...] Mas 
essa fuga de horário, essa fuga de ambientes é meio que 
uma reação que a pessoa tem no início da 
soropositividade. Há uma espécie assim, de mania de 
perseguição que a gente fica por um determinado tempo, 
que às vezes ameniza, em um determinado tempo volta, 
ameniza, volta. [...] é, parece que está escrito na testa que 
eu sou HIV, ou que muita gente sabe e vai ficar 
comentando, vai ficar falando a hora que eu passar, ou se 
descobrir, pode me discriminar e tal. Então o trabalho, o 
lazer, tudo isso, pra mim, foi muito difícil; [...] (não 
frequentar “espaços heteros”) Por medo, talvez por 
insegurança. (S.1)

Os entrevistados entendem que a infecção pelo HIV os coloca em 

posição marginal na sociedade e em situação de vítimas do preconceito. 
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Alguns dos participantes revelaram episódios de discriminação vivenciados por 

eles próprios ou por outros portadores, praticados por terceiros, como 

familiares, amigos, profissionais da saúde. Além disso, expressaram o medo 

que sentem de ser, ainda hoje, discriminados, levando-os a construir 

estratégias para tentar manter segredo sobre a doença. 

Goffman (1988) chama a atenção para o fato de que, quando há um 

feedback saudável no intercâmbio social com os outros, a pessoa que se 

autoisola, possivelmente, torna-se desconfiada, deprimida, hostil, amarga, 

ansiosa e confusa, como pude constatar em alguns depoimentos. A 

depreciação vivenciada pelo estigmatizado ultrapassa a relação direta com o 

outro. O sujeito acometido pela lipodistrofia, por exemplo, se autodeprecia 

quando está só, principalmente quando se encontra diante de um espelho. Esta 

depreciação pode ser tão forte nas pessoas infectadas pelo HIV/aids que 

apresentam essa sintomatologia, que elas rejeitam a possibilidade de se verem 

no espelho e, quando se veem diante dessa experiência, ficam assustadas, 

pois geralmente deparam com uma imagem distorcida de si mesmas, conforme 

relatos frequentes nas reuniões de convivência.

[...] depois da toxoplasmose eu tive perda de massa 
muscular, perdi o apetite, perdi o interesse por algumas 
coisas, [...] Eu consigo caminhar, mas eu não quero, 
porque algumas pessoas perguntam: Ah por que você 
está mancando? Por que você está puxando a 
perna?’isso e aquilo, e tem que ficar dando satisfação.(
S.2)

[...] eu tenho um pouco de lipodistrofia nas pernas, não 
vou mentir no que eu tenho, não tenho coragem de usar 
sunga, por isso que eu malho e a academia é 
fundamental para isso, porque combate a lipodistrofia. 
(S.4)

Outro problema relacionado à estigmatização é a perspectiva linear e 

estática como percebem a questão. Uma vez estigmatizado, torna-se difícil 

voltar ao “normal”, já que a sociedade cria um espaço especial para o ex-

usuário de drogas, a ex-prostituta, o ex-presidiário. Como observou Seffner 

(1995) e Silva (1999), não se pode afirmar que, com a descoberta da cura da 
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aids, os sujeitos infectados, embora sejam curados, ficariam isentos das 

consequências da estigmatização. 

Ao estabelecer uma relação interpessoal, podemos observar que o 

estigmatizado geralmente reage de duas maneiras: 1) na relação com os 

“iguais” pode compartilhar o mesmo mundo ou até mesmo negá-lo; 2) não se 

relaciona nem com os ditos “normais”, nem com os ditos “iguais”. 

1.3.3.2. A ocultação diante da infecção pelo HIV 

Todos os entrevistados falaram sobre a necessidade de manter o 

diagnóstico relativamente escondido das pessoas do convívio social. A 

ocultação ou “ciclo natural do encobrimento” discutido por Goffman (1985, p.91) 

foi apresentada pelos entrevistados como uma forma de se resguardar do 

preconceito, da discriminação e da vergonha, configurados pelas 

representações acerca do HIV/aids (Alonzo e Reynolds, 1995, apud. Silva, 

1999). O segredo torna-se ocultado por meio de mentiras e dissimulações para 

familiares e amigos mais próximos quanto ao quadro da situação da infecção e 

do tratamento medicamentoso. 

Para os sujeitos estudados, além do receio de serem discriminados, há 

também o medo da descoberta da infecção pelos familiares. Alguns acreditam 

que isso possa desconfigurar as respectivas famílias, causando grande 

sofrimento ou sentimento de piedade. Há sempre a necessidade de manter sob 

sigilo a situação de infectado, para não ter que revelar também a orientação 

sexual ou confirmá-la, quando acreditam que as outras pessoas a imaginam, 

mas não têm certeza. Elegeram, em alguns casos, um amigo mais íntimo para 

revelar a condição de infectado e o escolhem como confidente, tal como 

podemos observar na frase abaixo:

Alguns dos meus amigos que sabem que sou portador, 
não são todos que sabem, porque a maioria enfrenta com 
preconceito, tem preconceito de chegar perto, de falar 
com a pessoa. (S.4)

Os participantes da pesquisa organizam as relações sociais após a 

confirmação da infecção pelo HIV, adotando diversas formas de manter 
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segredos, no intuito de se resguardarem de possíveis discriminações e 

preconceitos.

1.3.3.3. “O compartilhamento do estigma”

Evidenciou–se que a maneira como o estigmatizado lida com o estigma 

é determinante nas relações interpessoais. Pude observar que alguns 

portadores do HIV/aids, por exemplo, não aceitam a própria condição e não 

conseguem conviver com outras na mesma condição, recusando, até mesmo, 

namorá-las, conforme relatos de alguns usuários do Gapa-MG. À medida que 

aprendem a conviver com a soropositividade, deparam com a possibilidade de 

atenuar os sofrimentos, já que procuram alternativas de convivência e de estilo 

de vida. No convívio com essas pessoas foi possível perceber que os 

estigmatizados que têm mais oportunidade ou uma rede social e pessoal mais 

fortalecida, “tendem a enfrentar seus problemas e sofrimentos com maior 

habilidade, criação e segurança, pois percebe-se indivíduo e reconhecido na 

sociedade em que vive” (Ude, 2002, p.133) e podem atuar como representante 

de um grupo social. 

Nas experiências coletivas, os estigmatizados aprendem que, mesmo 

diante de um estigma, a pessoa pode se reconhecer como ser humano. O 

estudo mostrou que, no grupo de iguais, os homossexuais masculinos que 

vivem com o HIV/aids são conscientizados de que podem ser aceitos e 

respeitados, podendo conquistar os mesmo direitos que qualquer cidadão. A 

relação entre os sujeitos que compartilham do mesmo estigma torna-se central 

na (re)construção da identidade, por permitir que os indivíduos criem novos 

grupos de referência, onde são aceitos e valorizados. Daí a importância do 

suporte social de grupos específicos como os projetos de convivência (Silva, 

1999). Ude (2002, p.136) discute a importância da constituição de redes de 

sociabilidade:

[...] o apoio mútuo entre pessoas e grupos representam o 
melhor caminho para construir-se alternativas pessoais e 
sociais, que possam trazer bem-estar para todos os 
atores envolvidos. No entanto, não podemos ser ingênuos 
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e acreditar que todas as redes existentes estão 
organizadas e mobilizadas para esse fim.

Vale a pena ressaltar ainda que o estigma incide, mesmo que em menor 

grau, sobre as pessoas que de alguma forma se relacionam ou convivem com 

o objeto estigmatizado. Torna-se comum escutarmos algumas pessoas se 

referirem à família do estigmatizado como sendo a “esposa do presidiário”, a 

“mãe do maconheiro”, a “irmã do aidético” (Goffman, 1985; Silva 1999). O 

preconceito estende-se à rede sociofamiliar do sujeito. 

1.3.3.4. O estigma “aidético” e a produção de uma identidade deteriorada

Entendo que a construção das identidades acontece a partir de uma 

relação dialética com o outro, na qual o ser humano e o seu mundo social 

atuam reciprocamente. O olhar do outro torna-se internalizado e, quando existe 

uma desqualificação, a autoimagem do sujeito pode ser desfigurada, gerando, 

na maioria das vezes, uma deterioração da própria identidade (Goffman, 1985). 

Segundo La Taille (2002), embora não sejam referências exclusivas para a 

construção das representações de si, os olhares e juízos alheios 

desempenham papel fundamental, uma vez que participam, com outros fatores, 

da construção dos valores associados às representações de si.

A formação da deterioração da identidade pode começar ainda na 

infância, quando o processo de socialização da criança foi mal sucedido. A 

socialização primária de uma criança pode ser comprometida pelo fato de ser 

portadora de uma deficiência física, socialmente estigmatizada, ou por outros 

estigmas baseados em definições sociais. De acordo com Berger e Luckman 

(1985), quando isso ocorre, quaisquer autoidentificações contrárias que 

possam, às vezes, surgir em sua própria consciência se tornam efêmeras 

fantasias por não possuírem nenhuma estrutura de plausibilidade. 

Além disso, os autores relatam que, enquanto os indivíduos 

estigmatizados não formam uma “contracomunidade” própria, sua identidade 

estará pré-definida de acordo com o programa institucional que a comunidade 

estabelece para rotulá-los. No caso dos sujeitos desse estudo, se veem 

reduzidos ao termo “aidéticos”. A situação muda quando existe um número 
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grande de pessoas com o mesmo estigma, servindo como referência de 

plausibilidade para contradefinições da realidade e do destino de quem é 

estigmatizado. 

Acredito que o preconceito pode ser superado, na medida em que exista 

uma possibilidade de visão crítica do que a nossa sociedade define como 

“normalidade”, tal como se observa nas experiências dos grupos de 

convivência. Optei por realizar uma pesquisa-intervenção, ao participar de 

algumas ações junto ao grupo, com a proposta de conhecer as crenças, ideias 

e sentimentos dos usuários visando a reflexão e mudança, bem como estimular 

novas aprendizagens dentro da realidade compartilhada no contexto 

sociocultural. Além disso, nesse trabalho de campo, procurei incentivar a 

operatividade, a autonomia e a mobilização dos participantes para 

reivindicarem e conquistarem mais possibilidades de práticas de lazer.

  No próximo capítulo, apresento os procedimentos metodológicos 

adotados nesse estudo.
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CAPITULO II

_____________________

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

“... que a importância de uma coisa não se 
mede com fita métrica nem com balanças nem 
barômetros etc. que a importância de uma 
coisa há que ser medida pelo encantamento 
que a coisa produza em nós.”
                                  (Manoel de Barros, 2006).

Esse estudo tem origem nas reflexões críticas construídas a partir das 

experiências profissionais vivenciadas nas áreas da saúde e educação e, 

também, do convívio pessoal com homens e mulheres que vivem com o 

HIV/aids na cidade de Belo Horizonte - MG. O convívio cotidiano com essas 

pessoas mostrou que suas práticas de lazer encontram-se comprometidas, 

resultando em uma grande procura por espaços de convivência, criados por 

algumas instituições da capital mineira. Dentre as iniciativas, destaco as 

reuniões de convivência realizadas pelo Grupo de Apoio e Prevenção à Aids –

Gapa-MG, uma Organização Não Governamental (ONG). Nesse aspecto, 

torna-se interessante observar que essas instituições têm se legitimado, cada 

vez mais, como espaços educativos, não só para as pessoas infectadas pelo 

HIV/aids, mas também para os voluntários. Todavia, pude perceber que as 

questões relacionadas à vivência do lazer são pouco discutidas nesses 

encontros. 

Nesses grupos de convivência, pude verificar maior participação de 

mulheres, que já foram casadas e, também, homens que se autoidentificam 

como homossexuais6. Por acreditar estar mais familiarizado com esses 

usuários e entender que eles têm sido penalizados por suas identidades, os 

elegi como sujeitos desse trabalho. Reitero que não há interesse algum em 

                                               
6 Numa ida a campo, e na literatura sobre homossexualidade podemos encontrar uma 
grande diversidade de termos para designar as pessoas que têm relações afetivas, 
sexuais e emocionais dirigidas a outras do mesmo sexo. Longe dos estereótipos 
hegemônicos, apenas para efeito de pesquisa, limito-me ao uso da terminologia 
homossexuais masculinos para identificar os sujeitos aqui estudados.
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associar o HIV/aids à homossexualidade masculina, como ocorreu por muito 

tempo, desde o surgimento, quando foi denominado como “peste gay” ou 

“peste rosa”, causando graves complicações aos portadores tanto no plano 

psicológico quanto no plano jurídico (Terto Jr., p.1996). Pelo contrário, percebo 

que esse grupo, assim como os demais, tem tido a saúde comprometida pelo 

fenômeno da aids, devido aos preconceitos enfrentados em virtude da 

orientação sexual. Por compreender o lazer como uma dimensão cultural com 

grande potencialidade de intervenção no processo saúde – doença (Carvalho, 

2005) e também como uma conquista da humanidade, me propus a analisar a 

vivência do lazer em Belo Horizonte pelos homossexuais masculinos que estão 

vivendo com o HIV/aids, que participam de programa educacional desenvolvido 

por uma ONG/aids.. 

Embora já tenhamos muitos trabalhos publicados sobre a aids, constatei 

na bibliografia verificada que existem ainda poucos estudos que tratam da 

promoção da saúde, considerando o fenômeno lazer como uma dimensão da 

vida e um direito social dos portadores.

Sensibilizado por essas questões, optei por me debruçar sobre as 

vivências e possibilidades de lazer dos homossexuais masculinos portadores 

do HIV/aids na cidade de Belo Horizonte, examinando as interações familiares, 

escolares, entre amigos e colegas de trabalho e em espaços culturais, com o 

intuito de aprimorar meu olhar quanto às relações sociais estabelecidas por 

esses indivíduos, por entendê-los como protagonistas da própria saúde. 

Diante da proposta desse trabalho, ou seja, compreender como tem 

acontecido as vivências e possibilidades de lazer de homossexuais masculinos 

infectados pelo HIV/aids na cidade de Belo Horizonte, após a constatação da 

soropositividade, adotei uma abordagem baseada na pesquisa qualitativa (Rey, 

1999). Uma das preocupações, desde o início da pesquisa, foi manter certo 

rigor metodológico, sem perder de vista a complexidade que envolve a vida dos 

sujeitos participantes – coconstrutores – deste estudo. O trabalho de campo foi 

marcado pelo viés da pesquisa intervenção, pois durante a pesquisa, os 

processos de investigação e intervenção acontecem simultaneamente, desde o 

momento que o pesquisador inicia as indagações, altera, de maneira mínima 

ou máxima o ambiente e as pessoas envolvidas (Szmanski & Cury, 2004). Ao 

longo do estudo configuraram-se as modalidades de intervenção: no grupo: 
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encontros coletivos; debates de temas relacionados ao lazer; observação 

participante nas reuniões de convivência e nos eventos de lazer; atividades 

esportivas (jogos de peteca, vôlei, caminhada ecológica e queimada). Encontro 

individual: entrevista semiestruturada; atividades de lazer (idas a bares e 

saunas gay, parada gay); idas ao teatro e cinema. Uma característica 

importante nesses momentos foi a adoção da prática reflexiva com os 

pesquisados. Esse modo de atuar acabou por guiar a elaboração de novos 

procedimentos de intervenção indicando um movimento de influencia da 

pesquisa na intervenção.

Segundo Maraschin (2004, p.105):

O próprio fato de perguntar produz, ao mesmo tempo, 
tanto no observador quanto nos observados, 
possibilidades de auto-produção, de autoria. Nossos 
‘objetos de pesquisa’ também são observadores ativos, 
produzem outros sentidos ao se encontrarem com o 
pesquisador, participam de redes de conservações que 
podem ser transformadas a partir de novas conexões, 
novos encontros.

Embora já conhecesse o campo de pesquisa desde 1997, a atuação 

como observador foi para mim um grande aprendizado, pois muitos casos e 

depoimentos me mostraram que a realidade se revela dinâmica (Demo, 2002; 

Morin, 1996; Rey, 1999).   Esse dinamismo não é evidente, pois exige um olhar 

atento para que se possa perceber as sutilezas da subjetividade e a 

ambiguidade das relações humanas e, especialmente, da sexualidade humana, 

já que o assunto é pouco discutido e considerado privativo, tornando-se ainda 

mais agravante no que tange à homossexualidade.

Quanto aos cuidados éticos para realização desse trabalho, torna-se 

relevante informar que os requisitos da resolução do CNS 196/96 e às versões 

complementares - vide anexos - foram atendidos e o texto submetido ao 

Conselho Nacional de Saúde, à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) do Ministério da Saúde e ao Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) 

da Universidade Federal de Minas Gerais. 

No próximo item, detalho os caminhos percorridos para a elaboração da 

temática dessa pesquisa. Descrever a prática de lazer de um grupo de 

homossexuais masculinos portadores do HIV/aids, buscando desnaturalizar 
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(Bourdieu, 1999) as supostas obviedades expressas no senso comum e, até 

mesmo, em alguns trabalhos acadêmicos, não foi uma tarefa fácil, mas 

desafiadora. 

2.1. Pontos de partida para a inserção no campo de pesquisa 

Com o objetivo de compartilhar as experiências de lazer dos 

homossexuais masculinos portadores do HIV/aids em Belo Horizonte, sem 

perder de vista que todo conhecimento é parcial e incompleto (Morin, 1997), foi 

preciso delinear alguns pontos de partida para ingressar no campo de 

pesquisa. Quero destacar que os processos de aproximação e interpretação da 

realidade, que resultam na produção teórica, não são independentes, pelo 

contrário, interagem a todo momento, gerando permanentes construções, 

desconstruções e reconstruções (Demo, 2004).

Faço aqui algumas distinções, meramente didáticas, para facilitar o 

entendimento da pesquisa. Para alguns autores (Marques, 2000; Minayo, 

1998), a apresentação dos critérios utilizados pelo pesquisador auxilia o leitor 

na compreensão dos procedimentos metodológicos, favorecendo, assim, a 

visualização dos pressupostos teóricos, das hipóteses propostas, como 

também, dos dificultadores e facilitadores do processo de investigação.

Inicialmente, destaco que o ponto de partida para a investigação foi a 

constatação nas falas de alguns portadores do HIV/aids com os quais tive 

contato de que as práticas de lazer estavam reduzidas ou até extintas, após a 

confirmação da soropositividade ao HIV/aids. A partir dos relatos e de alguns 

autores como Sales (2000), Seffner (1995) e Venâncio (1994), busquei verificar 

o quanto o medo e a vergonha do olhar do outro podem comprometer as 

vivências de lazer desses sujeitos.

Nas reuniões de convivência do Grupo de Apoio e Prevenção à Aids de 

Minas Gerais – Gapa-MG – direcionei meu olhar aos homens que se 

autoidentificavam como homossexuais. A disciplina Identidade Coletiva, do 

Programa de Pós-graduação de Psicologia, contribuiu para as minhas reflexões 

a respeito dos conflitos vivenciados pelos sujeitos pesquisados, no que tange 

as identidades. 
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 A aproximação da realidade desses sujeitos, o percurso profissional e 

os referenciais teóricos sobre identidades coletivas, vergonha, guetos e 

sexualidades, levaram-me a levantar diversas hipóteses, elaboradas e 

reelaboradas na construção teórica (Rey, 1999) da pesquisa.

Descrevo abaixo o resultado de um longo processo em busca da 

intensidade7 das vivências e possibilidades de lazer dos homossexuais 

masculinos participantes de um programa educativo – reunião de convivência –

do Gapa-MG em Belo Horizonte.

2.2. O campo de pesquisa

A questão norteadora proposta para esse estudo foi: Como têm se dado 

as vivências de lazer dos homossexuais masculinos infectados pelo HIV/aids, 

que participam de Programas Educativos no âmbito de uma ONG/aids, em 

Belo Horizonte - MG? Com o intuito de compreender quais são as 

possibilidades de lazer nos diferentes tempos, espaços e equipamentos 

(Marcellino, 2006) da cidade.

A pergunta principal foi desmembrada nas questões específicas 

apresentadas a seguir:

1. Qual a compreensão de lazer dos homossexuais masculinos portadores 

do HIV/aids, que participam de algum programa educativo desenvolvido 

pela ONG?

2. Como tem sido a prática do lazer do grupo pesquisado, após a 

constatação da soropositividade, nos tempos e espaços disponíveis?

3. Como tem sido o acesso desse grupo aos equipamentos de lazer na 

cidade de Belo Horizonte – MG?

4. Como esses sujeitos vivenciam o lazer e a ludicidade?

Gostaria de salientar que, no enfoque adotado, estão envolvidos 

diferentes níveis políticos, históricos, econômicos, psicológicos, culturais e 
                                               
7 Demo (2004, p.22) entende por intensidade “dimensões mais profundas da realidade, 
muitas vezes escondidas ou soterradas, mais propriamente subjetivas e pessoais, que 
marcam comportamentos e atitudes e contextuam fenômenos fundamentais da 
cidadania, como participação”. 
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sociais. O método que se mostrou mais adequado a uma pesquisa dessa 

natureza foi à pesquisa-intervenção, por compreender um trabalho de campo, 

participativo, com apreensão de conjuntos simbólicos. A inserção nos grupos 

foi fundamental (Cruz Neto, 2008), conforme detalhamento no próximo item 

desse trabalho.

2.2.1. Primeiros contatos com o campo de pesquisa: em busca de uma 
aproximação com a instituição

A possibilidade de participar, por um período de 18 meses, de 

programas educativos desenvolvidos, especificamente, para portadores do 

HIV/aids corresponde, segundo Marques (2000), à fase da identificação com os 

sujeitos pesquisados, na qual se busca conhecer mais de perto a estrutura, as 

metodologias, o financiamento e o envolvimento dos usuários. De acordo com 

Cruz Neto (2008), o campo investigado representa um importante espaço de 

manifestações de intersubjetividades e interações entre o pesquisador e os 

grupos, propiciando a elaboração de novos conhecimentos. Portanto, minha 

inserção nos grupos pesquisados foi essencial, pois possibilitou uma 

aproximação que gerou indicadores relevantes para essa pesquisa.  

A participação nas atividades promovidas pelo Gapa-MG fica restrita a 

pessoas soropositivas e ao profissional/coordenador, com base em um acordo 

firmado entre a instituição e os usuários. Só com o consentimento da 

coordenação da ONG e dos usuários do grupo torna-se possível que 

convidados tenham acesso às reuniões de convivência. Os usuários receiam

ser reconhecidos por alguém que não seja soropositivo. Então, foi necessário 

aguardar a permissão do grupo para participar das reuniões. Pude perceber o 

interesse por parte dos coordenadores da ONG na realização da pesquisa 

naquele espaço e, por isso, acredito ter havido um esforço de convencimento 

dos usuários.

Aguardei duas semanas para obter o aceite dos três grupos, que 

autorizaram minha participação nas reuniões. Durante o tempo de espera, 

dediquei-me às leituras sobre a realidade dos portadores do HIV/aids, bem 

como à apresentação do projeto de pesquisa a ser mostrada aos participantes 

dos grupos no primeiro encontro.
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Apresento a seguir o passo a passo do processo de construção desse 

estudo, desde o primeiro contato com o Gapa-MG até a participação nas 

reuniões de convivência. 

O primeiro passo foi entrar em contato com um sujeito que vive com o 

HIV/aids que conheci em 2000, quando, em parceria com uma amiga 

professora de Educação Física, desenvolvi um programa8 de atividades da 

cultura corporal de movimento, voltado aos portadores do HIV/aids, em Belo 

Horizonte. Todos os participantes se autoidentificavam como homossexuais. O 

programa durou um ano e ainda mantenho contato com alguns deles. Ciente 

que um desses sujeitos ainda frequenta grupos de apoio a portadores do 

HIV/aids, solicitei que me indicasse um que desenvolvesse programas 

educativos. Ele fez referência a três grupos e me passou o contato dos 

coordenadores/presidentes, exercendo o papel de informante-privilegiado 

(Marques, 2000), nesse estudo.

O segundo passo foi selecionar qual grupo iria acompanhar. 

Inicialmente, planejei visitar cada um e identificar qual deles se identificava 

mais com a linha de pesquisa. Porém, optei por escolher o grupo que já 

desenvolvia há mais tempo algum programa educativo voltado a esse público 

específico. Assim, elegi o Grupo de Apoio e Prevenção à Aids de Minas Gerais 

(Gapa-MG).

O terceiro passo foi contatar o presidente do Gapa-MG para agendar 

um encontro, apresentar a proposta de estudo e meu interesse em observar os 

usuários daquela instituição. Fui muito bem atendido no contato telefônico e a 

reunião foi prontamente agendada para o dia seguinte. Ao chegar à sede do 

Gapa-MG, fui surpreendido por três colegas - voluntários da Instituição - que há 

muito não encontrava. 

Fiz uma breve exposição da minha trajetória de trabalho com os 

portadores do HIV/aids à direção do Gapa-MG. Em seguida, apresentei o 

projeto de pesquisa e justifiquei a escolha daquela instituição para o estudo. Ao 

término da apresentação, o presidente da ONG explicou o funcionamento da 

entidade e os acordos firmados com os usuários. Ele solicitou que eu 
                                               
8 O programa foi divulgado nos espaços de convivência; não havia patrocínio e, por 
isso, cada participante tinha que arcar com despesas de transporte até a região da 
Pampulha. Atribuímos a esse fato a baixa adesão dos usuários ao programa, já que a 
média era de sete participantes.
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retornasse na semana seguinte para apresentar a proposta de estudo aos 

psicólogos que coordenam as reuniões de convivência. Mencionou ainda o 

desejo de firmar parcerias com a Universidade Federal de Minas Gerais para a 

realização de estágios acadêmicos com estudantes de Terapia Ocupacional, 

Jornalismo, Direito, Nutrição, Odontologia e outros, com programas voltados 

aos usuários da ONG.

O quarto passo foi reunir com o grupo de psicólogos que coordena as 

reuniões de convivência, realizadas três vezes por semana; sendo designado 

um psicólogo para apresentar o estudo em cada dia de reunião. Manifestei 

minha intenção de convidar os usuários para participar da pesquisa como 

voluntários. Ressaltei a importância dos psicólogos na mediação do meu 

contato com os usuários e expus o interesse de participar dos grupos de 

convivência. Solicitei que incentivassem os usuários a autorizar minha 

participação nas reuniões. A proposta foi bem recebida pelos psicólogos e 

também pelos usuários. Apresento a seguir um breve relato dessa instituição 

escolhida para o desenvolvimento do trabalho.

2.3. Algumas características da Instituição escolhida para o trabalho 

O Gapa-MG - entidade civil, sem fins lucrativos e reconhecida como de 

utilidade pública em âmbito municipal e estadual - foi fundado em 6 de março 

de 1987. Desde a criação, atua no apoio e assistência aos portadores do 

HIV/aids, buscando orientá-los e, também, os familiares para uma melhor 

aceitação da sorologia, por meio de atividades de educação e prevenção. Além 

disso, o Gapa-MG atua: 

 na difusão de informações sobre aids e assuntos correlatos, de 

forma clara, segura e atualizada; 

 no combate ao preconceito e à discriminação aos portadores do 

HIV/aids; 

 na luta pela prestação de um serviço de saúde pública eficiente.
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O Gapa-MG, assim como outros grupos que surgiram9 com o advento da 

aids na década de 80, promove o enfrentamento comunitário da epidemia e 

contribui para a formulação de políticas públicas, visando minimizar os 

impactos causados às pessoas infectadas. Esses grupos foram decisivos na 

inclusão da discussão sobre o aumento de verbas para a pesquisa sobre a 

doença na agenda de saúde pública e no fornecimento gratuito de 

medicamentos para os portadores do HIV/aids (Oliveira, 2004).

Ao longo dos anos, o Gapa-MG destaca-se pelos importantes projetos 

de prevenção e atenção à aids, descritos a seguir:

 Informe aids: voluntários capacitados prestam orientação via 

telefone às pessoas que buscam informações relativas ao 

HIV/aids.

 Convivência: reuniões semanais com vivências, palestras com 

profissionais das áreas da saúde e jurídica e oficinas de sexo 

seguro. Criado para proporcionar um espaço de convivência, 

troca de experiências e informações entre os portadores do 

HIV/aids e ações de apoio e orientação aos familiares, por meio 

de reuniões e/ou atendimentos individuais.

 Sexo, Prazer e Homens: voltado aos homens que fazem sexo 

com homens (HSH), o projeto, realizado entre março de 1995 e 

março de 1996, objetivava a abordagem em boates, saunas, 

bares e cinemas em Belo Horizonte, para orientações sobre a 

prevenção, mudanças de atitude e práticas sexuais mais seguras, 

por meio de distribuição de material informativo e convite para a 

formação de grupos de convivência.

 Parceiros: esse projeto buscou cobrir a lacuna deixada pelo 

encerramento do Sexo, Prazer e Homens. Entre outubro de 2004 

e maio de 2006, os participantes contavam com uma abordagem 

individualizada, recebiam materiais informativos e produtos de 

prevenção e tinham a oportunidade de dialogar com monitores 

para sanar as dúvidas.

                                               
9 Vale destacar que o movimento gay já existia mas que se viu obrigado a se 
reorganizar de tal modo que puderam contabilizar algumas vitórias a seu favor  como 
destaca Oliveira (2004, p.147).
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 Sempre Parceiros: projeto realizado no período de 2004 a 2006 

como parte do Programa Elos, promovido pela Pact Brasil e 

financiado pela Agência dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional - USAID. Incluía esquetes teatrais, 

atendimento telefônico, grupos de convivência, orientações 

jurídicas e psicológicas, distribuição de materiais informativos e 

insumos de prevenção. Uma pesquisa psicossocial realizada 

durante o projeto com a população de HSH apontou uma melhoria 

nas questões relacionadas à prevenção às DST/aids.

Como se pode observar, mesmo o Gapa-MG não sendo um grupo 

voltado especificamente à população de HSH e não tendo atualmente um 

projeto exclusivo, a entidade já promoveu importantes iniciativas junto a esse 

público, tornando-se, assim, um espaço apropriado para o desenvolvimento 

dessa pesquisa.      

2.3.1. A aproximação com os usuários da ONG e a escolha dos 
participantes da pesquisa

Em agosto de 2007, com a anuência dos coordenadores das reuniões 

de convivência e dos usuários, iniciei a participação nos três grupos que se 

reúnem toda semana. Torna-se importante informar que não há reuniões nos 

meses de janeiro, julho e dezembro, período de férias dos coordenadores das 

reuniões. Nesses grupos, tive contato com homens e mulheres portadores do 

HIV/aids.

Diferentes realidades compõem os grupos do Gapa-MG. Homens e 

mulheres oriundos majoritariamente, de Belo Horizonte e outros da Região 

Metropolitana. Todos os participantes fazem acompanhamento médico e 

laboratorial na rede de saúde pública da capital; até mesmo aqueles que 

moram em localidades vizinhas. Alguns optam por não realizar o tratamento 

onde residem para preservar o anonimato. A faixa etária dos participantes varia 

entre 23 e 55 anos e o tempo de notificação da soropositividade é diversificado. 

A maioria já faz uso dos anti-retrovirais – ARV.  Os usuários do grupo, em sua 

maioria, possuem apenas o ensino fundamental completo, pertencem às 

camadas de baixa renda e são negros.
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Nas primeiras reuniões, apresentei a proposta da pesquisa várias vezes, 

já que a rotatividade dos usuários era alta. Frequentemente aparecia um sujeito 

que não estava presente nos encontros anteriores.

Durante as apresentações, fazia um breve relato da minha formação 

acadêmica, dos objetivos do estudo, da metodologia adotada e do público 

selecionado para a pesquisa: homossexuais masculinos participantes daquelas 

reuniões. Então, deixava o convite aberto àqueles que se autoidentificavam 

homossexuais para que me procurassem com o intuito de detalhar o processo 

de participação e o caráter voluntário da contribuição ao estudo. Eu 

manifestava ainda o interesse em continuar participando das reuniões, caso o 

grupo concordasse. Era possível perceber que não havia convicção de que a 

experiência seria benéfica.

De acordo com Marques (2000, p.72), 

[...] não é apenas o pesquisador que tem a capacidade de 
reflexão e análise, mas os demais envolvidos também 
desenvolvem habilidades críticas para confirmar as 
relações estabelecidas no contexto da pesquisa.

Pude constatar essa afirmação na prática. Em vários momentos, fui 

testado por diferentes usuários sobre a veracidade da minha intenção com o 

grupo. Havia até mesmo a desconfiança de que eu era um portador do HIV e 

não tinha coragem de assumir perante o grupo. Homens e mulheres 

heterossexuais questionavam o fato da minha investigação focar “apenas” os 

homossexuais. Por isso, era preciso explicar novamente todo o processo de 

escolha dos sujeitos da pesquisa. Tornava-se evidente que os usuários não 

apresentavam uma visão linear da pesquisa realizada (Rey, 1999).

Além dessas intercorrências, um dos complicadores que encontrei nos 

grupos foi a rotatividade dos participantes, principalmente quando acabava o 

auxílio-transporte10, financiado pelo convênio firmado com o governo de Minas 

Gerais. Demo (1995) discute as condições para se criar cidadanias assistida e 

tutelada e defende a cidadania emancipada, em que os sujeitos tornam-se 

                                               
10 Pude observar que nem sempre o auxílio-transporte era utilizado nos 
deslocamentos até o Gapa-MG. Alguns usuários, mesmo tendo direito ao passe livre, 
solicitavam esse auxílio.
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autossuficientes. Nos grupos, a participação dos usuários, muitas vezes, 

estava condicionada à alimentação e ao auxílio-transporte.

Outro fato que chamou minha atenção nesse grupo foi a participação de 

um usuário do interior, que foi abandonado na capital pela família, ao ter sido 

diagnosticado portador do HIV/aids. Ele atualmente é um morador de rua, que 

se autoidentifica como bissexual. A dificuldade em lidar com a autoridade era 

perceptível e, em muitos momentos, o sujeito chegava a ser agressivo. Após 

quatro meses de convívio, passou a dispensar um tratamento mais respeitoso. 

Por algumas vezes, em eventos externos, vivenciei situações de muito 

constrangimento, quando recebi cantadas11 de homens e mulheres 

frequentadores da ONG. Em outras situações, a atenção dispensada aos 

usuários foi mal interpretada, segundo relato de um usuário. 

Aos coordenadores das reuniões, coube a importante missão de criar 

condições para o estabelecimento de um vínculo de confiança entre mim e os 

usuários. 

Em virtude da participação nas reuniões, passei a ser convidado a 

organizar práticas esportivas e de lazer, tais como cinema, festas, excursões, 

bares, caminhadas, atividades no Centro Esportivo Universitário, dentre outras. 

Procurava não assumir outros compromissos nos demais dias da semana além 

daqueles propostos inicialmente, por causa da falta de tempo, uma vez que 

precisava conciliar trabalho, estudo e pesquisa. No entanto, percebi que esses 

encontros poderiam ser significativos para a investigação. 

Consegui junto à coordenação das reuniões e aos usuários organizar 

alguns eventos fora do espaço do Gapa-MG, a fim de diversificar as práticas e 

fugir do caráter assistencialista, estimulando cada participante a colaborar de 

alguma forma. Promovemos caminhada ecológica, festa junina na casa de um 

dos usuários, frequentamos bares e shows musicais na Praça da Liberdade e 

marcamos presença na Parada do Orgulho Gay de Belo Horizonte. Esses 

eventos possibilitaram a observação da vivência do lazer de todo o grupo e 

também a análise da maneira como os usuários se relacionam entre si. 

Após dez meses de participação nos grupos, iniciei as entrevistas com o 

objetivo de aprofundar algumas questões observadas nesse período. O roteiro 

                                               
11 Nome popular utilizado para se referir ao assédio sexual.
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das entrevistas foi elaborado e o convite aos sujeitos, reforçado. Conforme 

previsto no projeto, obtive a confirmação de sete usuários. Apresento a seguir o 

processo de planejamento e realização das entrevistas.   

2.4. Planejamento e realização das entrevistas semi-estruturadas: 
partindo da observação-participante junto às práticas de lazer

Compreender a realidade dos sujeitos pesquisados pressupõe observá-

los nos diferentes contextos em que vivenciam o lazer. Elegi, portanto, como 

procedimentos metodológicos a entrevista semiestruturada e a observação-

participante, “tipicamente convivente” (Demo, 2004), como possibilidade de 

gerar reflexões que pudessem (re)significar a realidade dos sujeitos nos 

vínculos pessoais e sociais. De acordo com Szymanski e Cury (2004), a minha 

atuação em campo poderia ser considerada observação-intervenção, já que, as 

observações implicam em intervenções, nas quais tanto o participante como o 

pesquisador são afetados pela situação de pesquisa. 

A escolha pela entrevista semiestruturada pressupõe o aprofundamento 

dos indicadores que, segundo Triviños (1987), representam instrumento de 

coleta de dados que possibilita maior envolvimento do pesquisador. Esse 

procedimento valoriza a presença do pesquisador e oferece perspectivas para 

que os sujeitos pesquisados alcancem a liberdade e espontaneidade 

necessárias ao enriquecimento da investigação. Busquei levantar esses 

indicadores nos depoimentos (Rey, 1999). Cruz Neto (1994) esclarece que a 

entrevista representa uma conversa a dois com propósitos bem definidos.

A elaboração do roteiro das entrevistas de profundidade (Marques, 

2000) foi fundamentada nas observações em campo, durante as reuniões de 

convivência; congressos; festas; atividades esportivas e culturais; Paradas do 

Orgulho Gay nas cidades de Belo Horizonte e Betim, dentre outras situações. 

Esses momentos proporcionaram maior aproximação do público pesquisado e 

a identificação de pontos relevantes para a investigação.

As entrevistas privilegiaram alguns temas: 

1 – Lazer - buscando avaliar a compreensão sobre o lazer; identificar as 

práticas de lazer antes e depois do resultado sorológico e, também, mapear a 

rede social nas vivências do lazer; 
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2 – Sexualidade - procurando compreender como o entrevistado percebe 

as diferentes maneiras de vivenciar a sexualidade; 

3 - HIV/aids - buscando entender como essas pessoas lidam com a 

sorologia, o próprio corpo, o olhar do outro, a sexualidade frente à sorologia e 

os grupos de apoio. 

O roteiro das entrevistas foi disponibilizado como anexo nesse trabalho.

Participaram dessa pesquisa sete homens que se autoidentificam como 

homossexuais, portadores do HIV/aids, seis dos sujeitos com faixa etária entre

22 e 30 anos, o outro sujeito com 55 anos, escolaridade entre o oitavo ano do 

ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio nenhum deles explicitou o 

interesse em continuar os estudos. Todos os entrevistados são oriundos de 

camadas sociais de baixa renda, estavam solteiros no período das entrevistas

e relataram dificuldades em manter um relacionamento mais longo. Quatro 

residiam com os familiares e três, sozinhos em que os familiares não aceitam 

sua orientação sexual e não tinham conhecimento da soropositividade. Apenas 

dois estavam empregados na época; um deles afastado pela Previdência 

Social e outros dois contam com a ajuda financeira dos parentes. Das 

atividades relatadas por eles e também observadas no trabalho de campo 

encontram as idas as ONGs/aids, bares e saunas gay, nenhum deles participa 

de movimentos gay. Todos fazem uso dos ARV, dois dos sujeitos relatam 

apresentar a lipodistrofia.

Dado o caráter qualitativo da pesquisa, o número de participantes foi 

suficiente para revelar os aspectos intersubjetivos que compõem a identidade 

dessas pessoas. Como salienta Rey (1999), a investigação qualitativa visa 

explicitar os impactos da experiência social na subjetividade dos indivíduos, 

representando a expressão de níveis socioculturais na dimensão psicossocial 

da atividade observada.  

As entrevistas aconteceram na sala de atendimento individual do Gapa-

MG, em dias diferentes, previamente agendados, para cada usuário. As 

questões éticas quanto ao sigilo das entrevistas e das observações nos 

momentos de lazer eram abordadas com cada um dos participantes no início 

da conversa. Todos assinaram o termo de compromisso, concordando com as 

regras estabelecidas, cientes do caráter voluntário de participação. Mais uma 
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vez, a proposta de pesquisa foi apresentada, ressaltando o objetivo de 

compreender mais profundamente as vivências e possibilidades de lazer. 

Um dos entrevistados revelou entre lágrimas que foi brutalmente 

agredido pelo companheiro. Torna-se importante mencionar que essa foi a 

primeira vez que ele relatou o incidente a alguém. O fato evidencia o caráter de 

pesquisa-intervenção, já que esse tipo de revelação apresenta dimensões 

clínica e educativa (Smanski & Curi, 2004). 

Nos depoimentos, foi possível perceber que lhes restam apenas 

lembranças de viagens, amigos, “baladas” e do convívio com a família, 

revelando uma rede de relacionamentos destruída e os preconceitos sociais 

ocasionados pela soropositividade. 

Dos sete entrevistados, seis demonstraram muita disposição para falar 

de si. Apenas um - o que descobriu a soropositividade há menos tempo -

mostrou resistência em lidar com a situação. Alguns participantes deixaram 

transparecer o medo ao cancelar o encontro por telefone, com diversas 

justificativas. Todavia, retornavam depois o telefonema remarcando a 

entrevista. 

A confiança dos entrevistados relativa às questões éticas foi tão 

significativa que, ao final do encontro, alguns nem quiseram manter uma cópia 

do termo de compromisso assinado. As entrevistas foram gravadas em um 

MP4, totalizando cinco horas de gravação e, posteriormente, foram transcritas 

integralmente.

Ao final de cada entrevista, o sigilo foi reafirmado e manifestei o 

interesse em manter contato, disponibilizando-me inclusive a acompanhá-los 

nos espaços e tempos de lazer, caso aceitassem. Solicitei que me 

comunicassem, com antecedência, a programação dos eventos de lazer para 

que eu pudesse participar. Tive a oportunidade de acompanhar alguns 

momentos de lazer de cinco voluntários desse estudo, em cinema, clube 

esportivo, sauna e bares voltados ao público LGBT - Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais -, na cidade de Belo Horizonte.
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2.5. Sistematização, análise e interpretação dos dados coletados

Paralelamente e após a conclusão do trabalho de campo, procurei 

organizar o volume de dados coletados e as entrevistas respondidas, para dar 

início às transcrições e à construção das interpretações. O trabalho foi longo e 

exigiu paciência e obstinação, em três fases distintas: a leitura e releitura das 

transcrições e anotações do caderno de campo, que continham a linguagem 

verbal e não verbal dos participantes; o exercício de estabelecer temas ou 

categorias recorrentes nos depoimentos que estruturassem as interpretações e 

a escrita e reescrita de cada homem, assim como das interpretações 

generalizadas.

Contudo, cada fase dessas implicava retorno ao referencial teórico. A 

intenção de evitar a simples descrição e buscar a articulação entre o material 

empírico e a reflexão teórica e, também, entre os acontecimentos locais com o 

contexto social mais amplo tornou-se uma tarefa árdua. A todo momento, 

procurei dar sentido aos dados, (re)interpretá-los e identificar uma coerência

teórica. 

Durante a realização da análise foi a vez de dar voz aos sujeitos da 

pesquisa, além de mostrar o material recolhido e de expor a riqueza das 

entrevistas. Não houve uma preocupação com a “busca da verdade” ou com a 

análise dos discursos, o sentido das falas foi aquele que o sujeito lhes atribuía 

e que o pesquisador procurou significar, em sua análise interpretativa. Como 

pano de fundo, a concepção teórica que fundamentou este trabalho considera 

que os sujeitos se constituem no social, construindo representações de si e de 

seus mundos. O próprio olhar do pesquisador é datado, é social, é histórico. 

Esta pesquisa está organizada em capítulos, cada qual discutindo um 

dos três grandes temas abordados pelo estudo: Identidades, lazer e HIV/aids, 

capítulos que seguem a frente. As análises das entrevistas encontram-se 

diluídas ao longo destes três capítulos, não existindo um capítulo especifico 

para apresentação de seus resultados.
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CAPÍTULO III

______________________

3. ENTRE A IDENTIDADE HOMOSSEXUAL E A IDENTIDADE 
SOROPOSITIVA: DESAFIOS E NÓS ENFRENTADOS PELOS 
HOMOSSEXUAIS MASCULINOS DIANTE DO HIV/AIDS NAS VIVÊNCIAS DE 
LAZER

Estimular, em matéria de identidade, o 
impensado e o arriscado, o inexplorado e o 
ambíguo, em vez do consensual e do 
assegurado, do conhecido e do assentado. 
Favorecer, enfim, toda experimentação que 
torne difícil o retorno do eu e do nós ao 
idêntico.
                                                 (Tomaz T. Silva)

No processo de construção desse estudo, três categorias 

estabeleceram-se de forma significativa: identidades, lazer e o HIV/aids. O 

conceito de identidade revelou-se um ponto de sutura, interpondo as demais 

categorias e desenhando o contorno desse trabalho (Marques, 2000). 

Considerando a identidade como um processo complexo e dinâmico, que se 

modifica e evolui no tempo, envolvendo toda a rede social do sujeito – ou 

“campos sociais” conforme Bourdieu (1983) –, fez-se necessário compreendê-

la integrando os aspectos sociológicos. Todavia, essa abordagem não exclui a 

possibilidade de utilização de conceitos de outras áreas do conhecimento, no 

intuito de buscar uma coerência teórica relativa à forma como interpretamos a 

realidade. Convencionou-se nesse trabalho que diferentes interpretações dos 

acontecimentos na busca pela compreensão de uma situação complexa e 

inesgotável devem ser complementares e não excludentes. 

Para compreender os desafios e nós enfrentados pelos homossexuais 

masculinos portadores do HIV/aids nas vivências de lazer em Belo Horizonte 

torna-se necessário conhecer os processos de construções identitárias12, as 

relações sociais e os lugares nos quais eles se articulam. Faz-se premente 

ainda avaliar em que medida e extensão essas interações interferem na 

                                               
12 Embora reconheça que outras identidades – a exemplo da religiosa e familiar –
permeiam a realidade dos sujeitos pesquisados, darei centralidade nesse estudo à 
constituição das identidades homossexual e soropositiva. 
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construção identitária de cada um desses sujeitos. A análise e a interpretação 

do processo de construção das identidades possibilitam a identificação de 

práticas que promovam o bem-estar social e a saúde desses sujeitos. Abordar 

as identidades homossexual e soropositiva, conjuntamente, implica em uma 

tentativa de conhecer e considerar as expectativas, os desejos e os interesses 

dessas pessoas.

Nesse capítulo, pretende-se discutir como as construções identitárias 

dos homossexuais masculinos que vivem como HIV/aids ocorrem em uma 

sociedade marcada pelo preconceito e por uma democracia social que, 

supostamente, agrega as diversas identidades. 

Este capítulo está organizado em tópicos: 1) Conceitos sobre a 

identidade adotados nesse estudo; 2) As identidades nas trilhas da 

contemporaneidade; 3) Interações sociais na construção das identidades; 4) Os 

grupos de convivência; e busca compreender a vivência das identidades 

homossexual e soropositiva. 

3.1. Quanto aos conceitos relativos à construção da identidade adotados 
nesse estudo

 O processo de construção da identidade é abordado por diversos 

autores em diferentes áreas do conhecimento. Para Marques (2000, p.263), o 

conceito de identidade é tratado na literatura científica de forma polissêmica. O 

autor distingue dois posicionamentos:

a) aqueles que criticam o conceito por considerá-lo como 
algo que inspira uma noção de estabilidade, sugerindo 
uma visão homogênea do ser humano, dando uma idéia 
de uma reprodução seriada de indivíduos idênticos; e b) 
aqueles que defendem o processo de construção da 
identidade entendendo-o como um movimento dinâmico 
que se dá de forma dialética, partindo do pressuposto de 
que a referência a uma semelhança implica o 
reconhecimento das diferenças existentes, as quais 
possibilitam qualificar aquele sistema constituído como 
uma configuração singular própria de um sujeito ou de 
uma coletividade, que se observa.
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Optei pela vertente que concebe a identidade como um processo, parte 

de uma lógica interacional, dinâmica e dialética; que contempla interpretação e 

reinterpretação do sujeito e dos vínculos estabelecidos com o mundo; não 

resultante de uma única escolha, mas de múltiplas possibilidades que 

viabilizam a construção de inúmeras identidades (Dubar, 2005; Hall, 1999; 

Giddens, 2002; Goffman, 1985, 1988; Melucci, 2001,2004; e Silva, 2008). 

Entende-se que esse processo não é linear, configurando-se num constante 

movimento - próprio das relações sociais - que possibilita ao sujeito a busca 

pela identificação nos diversos grupos dos quais faz parte. 

De acordo com as obras consultadas para a elaboração desse capítulo, 

o sujeito contemporâneo não apresenta uma identidade fixa, singular, essencial 

ou permanente. Ela é definida historicamente e (re)construída continuamente. 

É necessário apreendê-la como uma construção histórica, nas diferentes fases 

da vida e nos variados contextos em que o sujeito atua. Os sujeitos não 

determinam os interesses sociais a partir de uma identidade única. Pelo 

contrário, assumem, nas diversas situações, identidades distintas.

Os trabalhos analisados revelam que a noção de identidade envolvem 

questões teóricas delicadas. Primeiramente, porque a temática é intensamente 

debatida no âmbito de variados campos do conhecimento. Por outro lado, há 

uma concepção, arraigada no imaginário social, que a define como uma 

essência, o que dificulta sua compreensão como um campo de ação social. 

Dependendo da perspectiva teórica, a configuração identitária oscila entre uma 

categoria estável e pouco flexível até uma excessivamente fragmentada, sob o 

risco de vasta dispersão. Como destaca Silva (2008, p.84):

o processo de produção da identidade oscila entre dois 
movimentos: de um lado, estão aqueles processos que 
tendem a fixar e a estabilizar a identidade; de outro, os 
processos que tendem a subvertê-la e a desestabilizá-la. 

Segundo Melucci (2004, p.44), apesar de o termo identidade abranger 

diversos significados no dia a dia de nossas vidas, três elementos parecem 

estar sempre presentes: 1) “continuidade do sujeito, independentemente das 

variações no tempo e das adaptações ao ambiente”, a existência de um sujeito 

que se conserva no tempo, independentemente das influências ambientais; 2) 
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“delimitação desse sujeito em relação aos outros”, a noção de unidade 

determina os limites para distinção entre um sujeito e outro; 3) “capacidade de 

reconhecer-se e ser reconhecido”, a relação entre dois elementos revela a 

capacidade de se reconhecerem como idênticos.

Autores, como Giddens (2002) e Hall (1999), argumentam que a 

discussão acerca da identidade implica uma reflexão sobre as relações entre 

indivíduo e sociedade. Giddens (2002) avalia que a modernidade provocou 

mudanças radicais na vida social cotidiana, afetando aspectos íntimos da 

experiência humana. O autor entende que as transformações introduzidas 

pelas instituições modernas se entrelaçam, de maneira direta, com a vida 

individual e, portanto, com o eu. As mudanças nos aspectos da vida pessoal 

estão diretamente relacionadas ao estabelecimento de conexões sociais de 

grande amplitude. Stuart Hall, por sua vez, acrescenta a necessidade de se 

compreender que os conceitos sobre o sujeito se modificam com base na 

história pessoal. Nas sociedades contemporâneas, faz-se necessário avaliar a 

complexidade dos fenômenos do contexto social, que se articulam na 

configuração de novas e mutantes identidades, assim como as diversas 

concepções de sujeito ao longo da história e suas implicações. Comungo com 

a síntese de Silva (2008; p. 96-97) que descreve a identidade:

[...] não é uma essência; não é um dado ou um fio – seja 
da natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, 
estável, coerente, unificada, permanente. A identidade 
tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, 
transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a 
identidade é uma construção, um efeito, um processo de 
produção, uma relação, um ato performativo. A identidade 
é instável, contraditória, fragmentada, inconsistente, 
inacabada. A identidade está ligada a estruturas 
discursivas e narrativas. A identidade está ligada a 
sistemas de representação. A identidade tem estreitas 
conexões com relações de poder.

Diante dessas reflexões, optei por considerar as concepções que 

comungam a dinamicidade do processo constitutivo das identidades 

observadas na vida social dos sujeitos. No próximo item, abordo a constituição 

das identidades no contexto contemporâneo.
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3.2. As identidades nas trilhas da contemporaneidade

Segundo Hall (1999), a época moderna privilegia o individualismo, 

possibilitando que o sujeito rompa com as tradições e estruturas dos tempos 

pré-modernos e propiciando condições para uma nova concepção de sujeito 

individual, portador de uma identidade, melhor caracterizada por reflexões de 

Williams (2007, p.229):

o surgimento de noções de individualidade, no sentido 
moderno, pode ser relacionado com a dissolução da 
ordem social, econômica e religiosa medieval. No 
movimento geral contra o feudalismo, houve uma nova 
ênfase na existência pessoal do homem sobre e para 
além de seu lugar ou função em uma rígida sociedade 
hierárquica. [...] Mas foi apenas no final do S17 e no S18 
que uma nova modalidade de análise, na lógica e na 
matemática, postulou o indivíduo como a entidade 
substancial (as ‘monadas’ de Leibniz), da qual outras 
categorias, em particular as coletivas, derivavam. O 
pensamento político do Iluminismo seguiu principalmente 
esse modelo. O argumento partia dos indivíduos, que 
tinham uma existência inicial e primária, e as leis e formas 
de sociedades, derivavam deles: por submissão, como 
em Hobbes; por contrato ou consentimento; ou pela nova 
versão da lei natural, no pensamento liberal.

As transformações produzidas pela modernidade colocam em xeque as 

tradições e estruturas sociais divinamente estabelecidas e problematizam a 

noção de indivíduo soberano e estável. Como consequência, o sujeito não é 

mais totalmente unificado, situado no centro do conhecimento e dotado das 

capacidades da razão: consciência e ação. 

Giddens (2002) argumenta que em vários aspectos fundamentais, as 

instituições modernas apresentam descontinuidades em relação às culturas e 

modos de vida pré-modernos. Uma das características marcantes do mundo 

moderno é o extremo dinamismo, já que o ritmo da mudança social é mais 

rápido do que em qualquer sistema anterior. Também a amplitude e 

profundidade nas práticas sociais e nos modos de vivências são igualmente 

comparáveis.
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Melucci (2004) acrescenta que a multiplicação de participações sociais e 

a quantidade excessiva de possibilidades e mensagens ampliaram, 

demasiadamente, o campo de nossa experiência, enfraquecendo, com isso, as 

tradicionais referências que possibilitavam a identificação com a família, a 

igreja, a classe social e/ou o partido político. As identidades culturais de classe, 

gênero, sexualidade, etnia e nacionalidade, que, anteriormente, nos orientavam 

enquanto indivíduos sociais, encontram-se hoje fragmentadas. Essas 

transformações repercutem nas identidades pessoais, contrariando a ideia de 

sujeito integrado. Torna-se, assim, difícil afirmar com segurança no tempo: 

“quem sou eu?” Stuart Hall (1999) classifica a perda do “sentido de si” como 

deslocamento ou descentramentro do sujeito.

Tais análises permitem inferir que as identidades sexuais e soropositivas 

também não são fixas e definitivas, mas, ao contrário, estão em permanente 

construção, de maneira cambiante. As construções e arranjos podem ser 

compreendidos como transitórios, transformando-se temporal e historicamente 

e também a partir da articulação entre as histórias pessoais, as identidades 

sexuais, etnias, as classes, etc. Os sujeitos constroem-se, continuamente, 

como homossexuais ou heterossexuais. Não há, portanto, um modelo fixo e 

único com o qual os sujeitos possam se identificar e nem uma definição precisa 

da identidade homossexual ou heterossexual. Apesar das frequentes 

transformações identitárias, certos aspectos permanecem constituídos e 

sedimentados e possibilitam o reconhecimento. 

Melucci ressalta que a escolha da identidade é inevitável. Os sujeitos 

sociais são provocados a fazer escolhas a todo momento e com uma 

frequência cada vez maior. Estamos vivendo um paradoxo, pois ao mesmo 

tempo que se ampliam as possibilidades, no âmbito da autonomia individual, 

mais urgente e imperiosa torna-se a escolha. Até mesmo a renúncia de uma 

posição identitária é uma escolha viável. Vale destacar que, de acordo com 

Giddens (2002), a multiplicidade de escolhas não assegura que todas as 

opções estejam, igualmente, disponíveis a todos, nem mesmo que as pessoas 

tomem decisões cientes de todas as alternativas possíveis. As escolhas ainda 

estão limitadas a aspectos sociais e políticos. Destaco ainda que toda 

autonomia torna-se relativa, já que está inserida num contexto relacional.
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Em decorrência das constantes mudanças e da necessidade 

imprescindível de escolha, nosso eu vivencia, frente às incertezas, um 

processo de profunda transformação, tornando-se múltiplo (Melucci, 2004). 

Para o autor, no eu coexistem várias partes. Portanto, a dificuldade do sujeito 

contemporâneo não está somente na compreensão de quem é, mas também, 

na decisão de qual eu, entre tantos, deve ser em determinado momento.

Giddens (2002) esclarece que a sociedade contemporânea admite que o 

indivíduo participe, simultaneamente, de diferentes contextos, agrupamentos e 

dimensões da vida social e cultural. Em cada um deles, torna-se possível 

vivenciar distintas configurações identitárias e experimentar uma multiplicidade 

de funções sociais. O desafio do sujeito não significa apenas identificar-se e

conhecer-se no tempo, mas também definir qual configuração, entre tantas, irá 

vivenciar em cada momento.

Nas sociedades contemporâneas, a diversificação dos contextos de 

interação sugere um equivalente número de eus. No entanto, essa diversidade 

contextual pode promover a fragmentação - resultando em múltiplos eus - e 

também a integração. A modernidade pode, então, fragmentar ou unificar o eu, 

de maneira complexa. Para Giddens (2002, p.176),:

uma pessoa pode fazer uso da diversidade a fim de criar 
uma auto-identidade distinta que incorpore positivamente 
elementos de diferentes ambientes numa narrativa 
integrada. Assim, uma pessoa cosmopolita é 
precisamente aquela que consegue ficar à vontade numa 
variedade de contextos.   

Diante da pluralidade de identidades, a capacidade de articulação e 

coordenação do sujeito, a fim de garantir a unidade e continuidade da história 

pessoal e coletiva, torna-se comprometida. Uma nova questão surge: seria 

possível refletir ou apreciar uma “única” identidade num contexto em que há 

múltiplos e contraditórios espaços de construção?

O dilema da fragmentação e da unificação do eu implica renúncia ao 

enfoque estático da identidade e nos remete à compreensão dos processos 

cambiantes da identificação, pois o sujeito contemporâneo não possui 

identidade fixa, singular, essencial ou permanente (Giddens, 2002; Hall, 1999; 

Melucci, 2004; Silva, 2008; Woodward, 2008). A identidade representa, antes 



70

de mais nada, um processo de aprendizagem, vivenciado como ação e não 

como situação, conforme apontado por Melucci (2004, p.47-48):

vemos hoje nossa identidade como um produto de uma 
ação consciente e resultado da auto-reflexão, mais do que 
um dado ou uma herança. Somos nós que construímos 
nossa consistência e reconhecemo-nos dentro dos limites 
impostos pelo ambiente e pelas relações sociais. Nossa 
identidade tende a coincidir com processos conscientes 
de individuação e é vivida mais como ação do que como 
situação.

A identidade não pode ser concebida como uma unidade monolítica do 

sujeito, visto que se apresenta como um sistema de interação e interpretações. 

Considerando graus de complexidade, nos deparamos com a multiplicidade de 

identidades: pessoal, religiosa, étnica, nacional, familiar, social, dentre outras. 

Em cada caso, a identidade estabelece uma relação entre a capacidade de nos 

reconhecermos e a possibilidade de sermos reconhecidos pelos outros. 

Portanto, a identidade é relacional. A polaridade entre o autorreconhecimento e 

o heterorreconhecimento articula-se naquilo que somos e nos distinguimos dos 

outros, com a pretensão de que a diferença seja identificada. A identidade 

configura-se na capacidade de manter o conjunto de relações: a forma como 

somos reconhecidos, asseguramos nossa diversidade, assimilamos o 

reconhecimento dos outros e estabelecemos as diferenças.

Segundo Silva (2008), dizer o “que somos” significa também expor “o 

que não somos”. Além disso, o autor pontua que a demarcação entre o “nós” e 

o “eles” supõe e, ao mesmo tempo, (re)afirma relações de poder. A distinção 

significa classificação, que se organiza em torno de oposições binárias ou 

categorias polarizadas. O autor explica que todas as relações de identidade 

constituem oposições binárias como alto/baixo, heterossexual/homossexual, 

masculino/feminino, branco/negro. As categorias polarizadas expressam mais 

do que uma simples divisão harmônica, já que um dos elementos da relação 

paradoxal torna-se mais valorizado do que o outro, provocando um 

desequilíbrio de poder. Na oposição pautada pela desigualdade, uma 

determinada identidade será considerada padrão, produzindo uma 

hierarquização de diferenças.
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Como podemos observar, o conceito de identidade representa algo 

complexo e os autores destacam a desconstrução das perspectivas identitárias 

na modernidade. Assim, o processo de construção e desconstrução das 

identidades homossexuais e soropositivas revela-se bastante dinâmico. 

Proponho uma discussão acerca das interações sociais nos processos 

constitutivos das identidades.

3.3. Interações sociais na construção das identidades: uma trama 
elaborada nos distintos “campos sociais”

Estudos realizados por Hall (1999), Melucci (2004), Silva (2008) e 

Woodward (2008) destacam que a identidade, para se constituir como 

realidade, implica interação. A ideia que o indivíduo tem de si mesmo, de seu 

“eu”, é intermediada pelo reconhecimento dos outros. Podemos afirmar que 

nenhuma identidade se constrói no isolamento. Ao contrário, se constitui de

uma relação dialógica estabelecida ao longo da vida, parcialmente exterior, 

parcialmente interior, com os “campos sociais”. Bourdieu (2007), refere-se às 

instituições família, igreja, empresa, escola e outras. Para Woodward (2008) e 

Lopes (2002), é por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos que as 

identidades ganham sentido, por isso dependem de maneira vital das relações 

dialógicas estabelecidas com as instituições mencionadas.

A dimensão relacional constitui-se da plausibilidade da configuração 

identitária, pois como afirma Woodward (op.cit.), a identidade depende, para 

existir, de algo fora dela, ou seja, de outra identidade, uma representação, que 

difere e, ao mesmo tempo, contribui para sua existência. A identidade pode ser 

compreendida como um exercício permanente de interação.

Segundo Melucci (2004), a construção identitária se estabelece a partir 

do retorno de informações provenientes dos outros. Cada um espera que sua 

distinção seja, em toda oportunidade, reconhecida pelos outros e que exista 

sintonia no reconhecimento intersubjetivo: “eu sou para ti o que tu és para mim” 

(Melucci, 2004, p.45). Não é possível separar, de modo preciso, as dimensões 

individuais, as sociais e as relacionais da questão identitária. A existência das 

identidades – homossexual e soropositiva – abordadas nesse estudo está 

condicionada a outra identidade, diferente e inter-relacionada. Pode-se afirmar 
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que ser homossexual é ser “não-heterossexual”, ser soropositivo ao HIV/aids é 

ser “não-soronegativo”. A identidade pressupõe a diferença, frequentemente 

em oposições binárias. Os dualismos favorecem as relações de poder e 

dominação. Assim, os homossexuais masculinos e os soropositivos são 

identificados como categorias polarizadas dos heterossexuais e soronegativos 

(Woodward, 2000).

Optei por discutir a dimensão relacional dos homossexuais portadores 

do HIV/aids a partir das suas referências aos heterossexuais e soronegativos 

durante os depoimentos. Compreendo que as identidades homossexuais e 

soropositivas são construídas não somente pela oposição aos heterossexuais e 

soronegativos, mas também, pelo conflito, negociação e diálogo. As diferenças 

- imprescindíveis à existência das identidades - implicam aproximação e 

distanciamento.  

Apresento a seguir a interação dos sujeitos pesquisados em alguns 

grupos com os quais se relacionam. 

3.3.1. As produções da sociabilidade na interação com os outros

Conforme Woodward (2008), a identidade é uma construção social e 

simbólica no campo relacional do sujeito. Os grupos de convivência e

instituições de apoio as pessoas que vivem com o HIV/aids tornam-se espaços 

propícios para a construção das múltiplas identidades que emergem nos 

modos de ser homossexual e soropositivo, especialmente entre os sujeitos 

pesquisados.

Valle (2002) registra que, na década de 80 até os anos 90, a ação das 

autoridades públicas e do Ministério da Saúde no enfrentamento da aids foi 

lenta. A sociedade civil mobilizou-se por meio da criação de grupos de apoio13

                                               
13 De acordo com Valle (2002), os primeiros grupos de mobilização são os de ativistas 
gays de São Paulo, e a primeira ONG/aids brasileira e latino-americana é o Grupo de 
Apoio e Prevenção à AIDS - São Paulo – GAPA-SP, criado em 1985. Nos anos 90, 
houve um amplo processo de criação de ONG/aids. Ainda segundo o autor, grupos 
como a ABIA, o Pela Vidda e os GAPAs buscaram reforçar, por meio da imprensa, a 
necessidade da solidariedade no caso da aids para os usuários, governo e toda 
sociedade – especialmente em termos ideológicos. Ele afirma: “Discursos de 
solidariedade já existiam desde o início da epidemia, mas foram as ONGs/aids que 
sistematizaram os significados e os tornaram especialmente ideológicos”(Valle, 2002; 
p.193).  
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as pessoas que vivem com o HIV/aids, familiares, amigos, parceiros e todos 

aqueles que tiveram o cotidiano afetado por essa epidemia. Os grupos de 

apoio têm um importante papel na construção das identidades desses sujeitos. 

No convívio com o grupo pesquisado e nas entrevistas, foi possível constatar 

que esse contexto possibilita aos portadores do HIV/aids estabelecerem trocas 

de experiências, se divertirem, enfim, vivenciarem as identidades homossexual 

e soropositiva.

Segundo Valle (2002), os espaços de convivência das ONGs permitem 

aos usuários vivenciar situações concretas de sociabilidade, sugerem reflexões 

críticas de caráter ideológico e facilitam a afirmação das identidades 

soropositivas. O pertencimento de grupo pode viabilizar a reprodução das 

identidades e de outras categorias identitárias construídas culturalmente, 

mesmo que haja diferenciação do status sorológico. Melucci (2004) esclarece 

que a identidade individual representa, sobretudo, uma relação social, 

revelando uma tensão intrínseca entre o autorreconhecimento e o 

heterorreconhecimento. Os laços e os vínculos estabelecidos nesses grupos 

não se restringem aos interesses comuns, mas levam em conta a necessidade 

sociológica da presença do outro para que o eu possa existir. Questiono então: 

Em que medida o grupo é um espaço de referência para elaboração das 

identidades homossexuais e soropositivas? No próximo item, apresento uma 

discussão sobre a construção das identidades homossexuais.

3.3.2. As identidades homossexuais

As identidades homossexuais derivam da construção social, histórica, 

relacional, heterogênea, coletiva e individual, além de estar em constante 

negociação e evolução. Não representam configurações concluídas, nem 

biologicamente determinadas, mas sim construídas por meio de símbolos, 

representações, discursos e práticas presentes nas relações sociais. Portanto, 

não existem identidades prescritas, homogêneas e lineares. Acredito ser 

fundamental avaliar como as ideias e crenças sobre a homossexualidade foram 

construídas e desconstruídas e de que forma influenciam a constituição das 

identidades sexuais. Essa compreensão torna-se importante pois evidencia que 

algumas práticas e características consideradas essenciais ao universo 
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homossexual e heterossexual resultam de construções sociais, culturais e 

históricas, relativamente estáveis. 

A homossexualidade não se configura apenas pela atração por pessoas 

do mesmo sexo, tendo em vista o “inacabamento do ser humano” (Morin, 

1995). Quando Peter Fry (1982, p.87) investigava a homossexualidade 

masculina buscando “desfocar a discussão da sexualidade do campo da 

medicina e da psicologia para colocá-la firmemente no campo da antropologia 

social”, chamou a atenção para as diversas maneiras de compreender a 

sexualidade masculina no Brasil, podendo variar de acordo com regiões, 

classes e, sobretudo, com os momentos históricos.

Os médicos do século XIX contribuíram para a construção de uma 

interpretação errônea da homossexualidade, uma vez que estavam 

preocupados, sobretudo, com as relações sexuais fora do casamento. Por 

muito tempo no discurso biomédico, a homossexualidade foi tratada como 

desvio ou perturbação moral – considerada condenável – ou como patologia, 

passível de cura. Ao final do século XIX, outras concepções naturalizaram os 

indivíduos homossexuais, caracterizando-os como um terceiro sexo. O médico 

Karl Heinrich Ulrichs - que viveu entre 1825 e 1895 - criou o termo urning e foi 

um dos primeiros a requerer justiça e humanidade aos amantes do mesmo 

sexo. Para esse pesquisador, todos os embriões eram iguais e em determinado 

momento se dividiriam em três: o feminino, o masculino e o urning, que 

apresenta características físicas de um gênero, mas uma tendência sexual 

natural do outro. De acordo com Ulrichs, um indivíduo torna-se homossexual 

quando o processo físico de descartar um dos sexos não é acompanhado pela 

porção cerebral que controla o instinto sexual, assim, um urning é um homem 

aprisionado num corpo de mulher ou vice-versa. Esse impulso é inato e, 

portanto, natural (Spencer, 1996). Portanto, representa uma abordagem 

naturalizante e biologicista da temática.

O interesse científico pela etiologia da homossexualidade foi despertado 

e logo as primeiras teorias médicas foram apropriadas pelas classes 

dominantes e também pelas igrejas católica e protestante, que concordavam 

com essas explicações, consolidando a homossexualidade como uma 

anomalia, uma patologia. De acordo com Fry (1982, p.100), “os médicos não se 

satisfizeram apenas em declarar a homossexualidade uma anomalia orgânica, 
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pois as origens endócrinas dessa ‘doença’ também acarretariam outras 

patologias. [...] surge o ‘homossexual’ que é esquizóide, paranóide, etc”. Ao 

dividir o mundo entre indivíduos homossexuais e heterossexuais - e a 

bissexualidade como experiência intermediária -, a ciência biomédica produziu 

a condição homossexual, que contribui para a regularização dos valores sociais 

da moral burguesa. Assim, a medicina materializa no corpo biológico os valores 

religiosos do pecado e da culpa (Spencer, 1996). Torna-se importante 

mencionar que os homossexuais acolhem a noção da homossexualidade como 

uma condição patologizante (Fry, 1982, p.104).  

O século XIX presenciou a transformação do discurso, que antes 

anunciava o pecado da sodomia e passou a considerar a homossexualidade 

uma condição patológica dos indivíduos. A nova abordagem abrangeria não só 

os adeptos da sodomia, mas todas as pessoas que praticassem qualquer ação 

erótico-sexual com outra do mesmo sexo. Inclusive, aqueles(as) que sentiam o 

desejo por tais práticas. O discurso médico do século XIX transformou a prática 

sexual numa identidade sexual. Para Foucault (1980, p.43),

o homossexual do século XIX torna-se uma personagem: 
um passado, uma história, uma infância, um caráter, uma 
forma de vida; também é morfologia, com uma anatomia 
indiscreta e, talvez, uma fisiologia misteriosa. Nada 
daquilo que ele é, no fim das contas, escapa à sua 
sexualidade. Ela está presente nele todo [...].

O sujeito passa a ser classificado e moralmente julgado pela sua 

orientação sexual, limitando-se à concepção médica e biologicista. O 

tratamento prescrito para a cura é a conversão à heterossexualidade, o que 

tornou-se uma tradição, presente ainda hoje nos meios conservadores. Em 

“História da Sexualidade”, Foucault (1980) nos mostra a relevância do sexo 

como um fenômeno cultural contemporâneo e não como uma “essência” de 

cunho sexual do ser humano.

Muitos estudos têm se voltado para a compreensão e interpretação da 

sexualidade como uma construção sociohistórica e cultural. De acordo com 

Parker (2000, p.48), “compreender o comportamento individual é menos 

importante do que compreender o contexto de relações sexuais, que são 

necessariamente sociais e envolvem negociações complexas entre diferentes 
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indivíduos”. As pesquisas sociais têm apresentado variados espaços culturais e 

momentos históricos, que se distanciam dos modelos médicos ocidentais e 

estabelecem uma relação entre prática, desejo e identidade sexual (Parker, 

2000).

No prefácio, Fry enaltece Green (2000) por referir-se ao “objeto” de 

pesquisa sem utilizar a “classificação” por orientação sexual, mas usando 

formulações como “homens que gostam de outros homens”, “erotismo do 

mesmo sexo”, “homens que procuram outros homens para aventuras sexuais” 

ou ainda “homens que gostam de relações sociais e eróticas com outros 

homens”. Esses autores não reconhecem a “identidade homossexual” perene e 

fixa, “mantendo, dessa forma, uma saudável distância entre os conceitos do 

narrador e os dos seus personagens” (Fry, 2000, p.12).

Outra polêmica presente nos meios acadêmicos/politizados refere-se ao 

uso do termo homoerotismo no lugar de homossexualidade. Para Góis (2004, 

p.113), a controvérsia para identificar os amantes do mesmo sexo representa 

“mais do que dilemas semânticos, [...] viragens (ou tentativas de) conceituais 

significativas, notadamente novas adesões à chamada queer theory e aos 

pressupostos construtivistas utilizados na reflexão sobre a sexualidade”. Os 

defensores, como Garcia (2000, p.13), afirmam que “a palavra homoerótico 

está conquistando cada vez mais espaço na denominação de um 

comportamento favorável ao erotismo entre duas pessoas do mesmo sexo”. 

Acreditam que a palavra homossexual estigmatiza os sujeitos, em virtude da 

orientação sexual. Por isso, privilegiam “o ato, como atividade, ação 

homoerótica” (id., p.13). Declaram ainda que tal conceito exclui alusões ao 

desvio, à perversão ou à anormalidade, por ser “mais flexível” e “descrever 

melhor a pluralidade das práticas ou desejos de determinados sujeitos” (Nunan, 

2003, p.26). O termo assegura o distanciamento da classificação dos 

indivíduos pela preferência sexual, utilizada no discurso médico. Costa (1992, 

p.24) não se compromete “com o contexto médico-legal, psiquiátrico, 

sexológico e higienista”, adepto ao uso de homossexualidade e inversão 

sexual, e defende a utilização do termo homoerotismo. Segundo o autor, a 

classificação não leva em conta o fato de que a população homossexual não é 

homogênea e nem a orientação e a vivência sexual.
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 Trevisan (2000, p.37) assegura que “a vantagem do termo 

homoerotismo é indiscutível: ao contrário de homossexualismo, exclusivamente 

voltado para a prática sexual, sua abrangência pode abrigar uma gama bem 

ampla de comportamentos e tendências”. Independentemente da substituição 

linguística, algumas pessoas ainda descrevem a atração sexual entre pessoas 

do mesmo sexo de forma pejorativa e estigmatizante. A classificação 

“homossexual” ainda é a forma mais utilizada para denominar o desejo entre 

pessoas do mesmo sexo, mesmo que seja só uma questão de estilo ou “mera 

questão de método” (Trevisan, 2000, p.37).

Adoto nesse estudo a palavra homossexual como categoria de análise e 

afirmação de visibilidade, ciente das críticas dirigidas ao conceito. Durante a 

experiência de campo, essa foi a denominação utilizada pelos sujeitos 

pesquisados. 

Vale destacar que as novas denominações são imprecisas em relação 

ao que pretendem “enquadrar” e buscam amenizar o impacto ou peso histórico 

da palavra homossexual. Não há um termo de substituição equivalente, tanto 

que os autores que utilizam as novas nomenclaturas, ainda se referem aos 

adeptos do “amor que não ousa dizer o seu nome” como homossexuais. O 

termo homossexualidade deve ser relativizado, sem impor categorias ou buscar 

uma palavra única, mas levando em conta realidades sobrepostas e, algumas 

vezes, contraditórias. Considero relevante explicar as categorias oriundas do 

ethos homossexual e explicitar o lugar social. Perlongher (1987, p.41) assinala 

que o lugar social “também é um lugar discursivo: multiplicidade de discursos 

que referem e encarnam o real desde óticas diferentes, vacilando entre a 

literatura e o saber, entre a alucinação e a objetividade, entre a imediatez do 

verbal e o estranhamento da escritura”. Podemos ver a homossexualidade 

como resultado de arranjos particulares com certa discursividade, em tempos e 

lugares. Expressões como homossexualidade, homossexualismo, 

homoerotismo, gays, bichas assumem diferentes significações, a partir do 

contexto em que são empregadas, e representam a complexidade existente no 

universo dos homens que se relacionam afetiva e sexualmente com parceiros 

do mesmo gênero. 

A multiplicidade de manifestações da sexualidade, com foco na 

homossexualidade, pode ser descrita por meio das expressões condição, 
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opção, posição ou orientação sexual, em referência ao desejo, à escolha de 

parceiros, às práticas ou ao estilo de vida homossexual. Nesse estudo, a 

preferência pela expressão orientação sexual deve-se por acreditar que a 

orientação afetivo-sexual torna-se desenvolvida e internalizada pelo indivíduo e 

não derivada de uma escolha pessoal. Embora muitos sujeitos concordem que 

a vida seria bem mais fácil se fossem heterossexuais, a expressão “opção 

sexual” não reflete a realidade deles. A verdadeira escolha está relacionada à 

maneira como o sujeito lida com a própria orientação sexual. 

Trato, portanto, da maneira como alguns homens se relacionam sexual, 

afetiva e emocionalmente com outros homens. Longe dos estereótipos 

hegemônicos, é possível verificar no campo pesquisado que há uma grande 

diversidade de denominações adotadas por esses sujeitos. Para efeito de 

pesquisa, optei pela utilização da terminologia homossexual masculino. 

Alguns trabalhos, como o de Parker (2002), mencionam a existência de 

um “mundo guei”. Entretanto, não abrangem as diferentes realidades 

brasileiras, por considerarem apenas aquelas vivenciadas nas grandes 

cidades, e refletem uma continuação do modelo anglo-europeu. Há autores 

que, como Nunan (2003), insistem na “emergência da identidade homossexual 

moderna”, em que os “indivíduos oprimidos” possam expressá-la por meio de 

um mercado de “produtos e serviços”, como um dos pilares desta “subcultura” 

(id., p.17). Os estudos sobre nichos de consumo têm demonstrado sua 

importância na construção das subjetividades dos indivíduos e a inclusão no 

mundo social. As vivências homossexuais, no entanto, são complexas e 

representam fruto de uma dinâmica social e cultural que permite apenas a 

apreensão de alguns aspectos ligados a uma realidade cambiante. Portanto, 

dificilmente será possível identificar uma única identidade, um mercado, uma 

subcultura. Em uma citação de Pollak, Perlongher nos lembra que a 

homossexualidade, nas últimas décadas, deixou as sombras do não dito, 

resultando em conquistas sociais e até politicamente legitimadas. Segundo 

esses autores, a percepção das teorias da sexualidade foi alterada, e não mais 

considerada uma “perturbação mental”, mas “esta alteração operou-se em 

favor de uma visão que, também, ela, naturalizou o fenômeno homossexual” 

(Perlongher, 1987, p.60). Um dos efeitos da “naturalização” é a insistência 

sobre a identidade gay e a guetização. O modelo médico – ainda presente –
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estabelece uma taxonomia que divide o mundo em “homossexuais” e 

“heterossexuais”, atribuindo aos bissexuais dupla discriminação.

Os homossexuais têm se tornado mais visíveis no Brasil urbano, como 

resultado das profundas transformações culturais ocorridas na segunda metade 

do século XX. Os homossexuais são percebidos nas sociedades globalizadas 

como produtos e produtores, compartilhando, cada vez mais, características 

comuns na Europa e nos Estados Unidos da América. No entanto, serão 

sempre vistos como interlocutores da história, dos arranjos socioeconômicos e 

culturais locais. 

Pollak afirma que “não se nasce homossexual, aprende-se a sê-lo”. 

Parafraseando Beauvoir (1980), em famoso dito sobre as mulheres, Pollak 

esclarece que a “manifestação” da homossexualidade frequentemente aparece 

entre os 16 e os 30 anos e a “carreira” homossexual começa com o 

reconhecimento dos desejos sexuais específicos, dos lugares e do modo de 

encontrar parceiros. O processo entre o primeiro sentimento homossexual até o 

indivíduo assumir a orientação sexual estende-se por muitos anos. Só então, o 

homossexual, especialmente o masculino, estaria pronto para entrar no 

“mercado dos intercâmbios sexuais”. Pollak (1987, p.59) utiliza a analogia do 

mercado, por acreditar que na homossexualidade masculina existem “trocas de 

orgasmo por orgasmo”. Embora o autor aceite a ideia de construção das 

vivências e práticas da homossexualidade, sustenta a existência de um único 

modelo, ao descrever a carreira e o mercado das preferências homossexuais. 

Sua obra revela uma realidade existente não só na França – local de realização 

dos estudos – mas também em muitos recantos brasileiros. Contudo, as 

afirmações do autor de que todo homossexual tem como “instituições-chave” 

os bares, saunas, cinemas, parques e/ou restaurantes especializados e que, 

em geral, todo “homossexual médio” teria dezenas de parceiros por ano e 

centenas no curso de sua vida são temerárias. É possível afirmar que muitos 

homossexuais posicionam-se em relação às discriminações sofridas no seio da 

sociedade circundante ao optar, conscientemente, por esse estilo de vida, 

especialmente os masculinos. Ao generalizar que a vida sexual é intensa e 

com forte tendência à promiscuidade, o autor pretere os homossexuais que 

adotam outros estilos de vida. Os lugares e o modo de encontrar parceiros 



80

variam de acordo com a sociedade, o tempo e as relações de gênero 

estabelecidas entre os sujeitos.

Vale ressaltar que no início da epidemia da aids, a promiscuidade 

homossexual foi apontada como a principal causa da propagação. Os gays

foram responsabilizados pela doença, em função da promiscuidade, da 

intensidade da vida sexual e de relações instáveis. Assim como nas afirmações 

de Pollak, pode haver índices de verdade nas acusações, mas, sem dúvida, há 

bastante preconceito. Esse tipo de argumento propagou-se e a aids foi 

considerada sinônimo de uma “peste gay”, assumindo uma “naturalidade” 

incapaz de distinguir as homossexualidades. Toda a subjetividade dos sujeitos 

foi deixada de lado, por isso, convido o leitor para um diálogo sobre as 

identidades soropositivas. 

3.3.3. As identidades soropositivas: O processo da construção identitária 
soropositiva no caso da epidemia da aids

A construção da identidade soropositiva abarca dimensões individuais e 

coletivas, interligadas na vida social e, por isso, insere-se na discussão mais 

ampla e complexa acerca da identidade. 

Desde os anos 80, a epidemia da aids causa forte impacto na vida social 

e cotidiana em muitos países, firmando-se como uma questão de saúde pública 

e podendo ser classificada como pandemia. A testagem anti-HIV e a 

confirmação da soropositividade promovem mudanças e rupturas no processo 

de formação identitária dos portadores do HIV/aids.

De acordo com Valle (2002), desde o surgimento da epidemia, um 

conjunto de representações da aids tem sido constituído, social e 

culturalmente, por meio de um processo genérico dominador. Essas 

representações têm forte influência no processo de construção da identidade 

soropositiva, na formação de grupos e na relação saúde/doença experimentada 

por essas pessoas. 

A referência identitária se estabelece em um jogo relacional entre sujeito 

e sociedade. É pertinente refletir sobre as estratégias utilizadas pelos 

portadores do HIV/aids para reagir à estigmatização da sociedade. Os 

participantes desse estudo relataram, por exemplo, a influência negativa do 
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olhar “normatizador” do outro na autoestima. A negação temporária da 

soropositividade torna-se uma das estratégias adotadas para evitar o estigma, 

conforme relatos dos sujeitos pesquisados durante as entrevistas e reuniões de 

convivência. 

Outra estratégia apontada no decorrer desse estudo foi a participação 

em ONGs, a exemplo do Gapa-MG, em busca de suporte social e valorização 

dos portadores do HIV/aids, resultando no aumento da autoestima.

Bastos (1996) salienta que as redes de interações sociais específicas 

funcionam como difusores de medidas de autoproteção e influenciam a 

mudança de atitudes. Acrescento, ainda, a importância das redes na 

manutenção e transformação de valores e na formação de novas referências 

identitárias, essenciais aos soropositivos no processo de resgate da 

autoestima.

De acordo com Marques (2000), a identidade é construída a partir da 

interação entre o eu e o outro. Para se criar uma referência identitária, torna-se 

necessário, no mínimo, que as pessoas compartilhem situações de vida 

semelhantes.

A epidemia do HIV/aids atingiu todas as classes e segmentos sociais. O 

universo dos soropositivos participantes de ONGs engloba um contingente de 

indivíduos de níveis socioeconômicos, etnias e orientações sexuais diferentes. 

A diversidade gera um complexo conjunto de valores próprios aos soropositivos 

e, por conseguinte, à formação de uma referência identitária.

Entretanto, os dados dessa pesquisa evidenciaram que os portadores do 

HIV/aids compartilham situações comuns na trajetória de vida, tais como: a 

ocultação da soropositividade; incertezas quanto ao futuro; medo do processo 

de adoecimento; necessidade de reorganização da rede social; maior cuidado 

com a saúde; ressignificação de valores; mudança na percepção do tempo; o 

fato de ocuparem lugares ora estigmatizados, ora clandestinos na sociedade.

Na pesquisa de campo, foi evidenciado que a luta contra a 

estigmatização e o aprendizado para lidar com a soropositividade constituem 

as principais razões para a formação de uma rede de interação social, o 

reconhecimento das identidades semelhantes e a configuração de novas 

identidades.
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Nas reuniões de convivência e nas entrevistas, prevalecia o desejo de 

estar entre “iguais”, em um ambiente livre da discriminação, conforme citação

de um dos participantes “[...] conhecer outras pessoas que vivem com HIV/aids 

e que vai me aceitar”. (S. 2);

Durante as reuniões de convivência, os portadores delineavam uma 

referência identitária própria, ora evidente, ora implicitamente, e pude constatar 

entre eles um discurso peculiar: “(...) minha carga viral está indetectável e a 

sua como está?”

Vale observar que o uso de determinados códigos não caracteriza uma 

linguagem “comum”, já que eles pertencem também ao repertório de 

soronegativos ativistas em aids, que participaram da construção da referida 

linguagem e, por isso, compartilham os mesmos códigos.

Em suma, pode-se afirmar que existe um discurso criado por ativistas 

soropositivos e soronegativos, ao longo de todos esses anos de epidemia, que 

se contrapõe ao discurso hegemônico e, de certa forma, contribui para o 

fortalecimento da autoestima dos portadores do HIV/aids. Nas cidades de 

pequeno e médio porte, onde os soropositivos são mais duramente 

discriminados, percebemos a existência de um considerável número de 

ativistas em aids soronegativos ou com sorologia para o HIV ainda 

desconhecida. 

Nos depoimentos, há uma série de vivências comuns à maioria dos 

soropositivos: impacto do diagnóstico, mudança de valores, planos somente de 

curto prazo, maior sensibilidade e/ou intensidade na apreensão do mundo.

Alguns assumem o desejo de estar entre “iguais” de forma explícita, 

enquanto outros o fazem apenas nas entrelinhas, denotando uma ambivalência 

afetiva entre o anseio de uma “comunidade de semelhantes” e a recusa da 

demarcação de um “território”, vista como “gueto”. Temem que essa atitude 

possa acentuar a discriminação.

Em última instância, os soropositivos presentes nas reuniões buscam 

desenvolver estratégias para lidar melhor com o processo de estigmatização, 

por meio do fortalecimento da autoestima, da construção, com outros 

soropositivos, de “uma identidade própria”, da referência positiva para o grupo 

e também para si mesmo. Outros, por sua vez, parecem escolher a 
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invisibilidade, a formação de guetos, o encobrimento do estigma e a não 

formação de uma referência identitária própria.

Em nenhuma das sete entrevistas, houve qualquer menção a uma 

representação coletiva, bem definida, da identidade soropositiva. Entretanto, a 

relação identitária e a construção de redes de interações sociais específicas 

devem ser analisadas.

Os sujeitos que participam há mais tempo dos grupos de convivência 

atribuíram maior importância às redes de vínculos sociais na formação das 

referências identitárias. Referências positivas são fundamentais para que os 

grupos socialmente discriminados reajam ao processo de estigmatização, 

especialmente, por meio do fortalecimento da autoestima.

A referência identitária se fortalece com o compartilhamento de 

objetivos, o conjunto de valores em comum e a convivência estreita entre os 

soropositivos. Além disso, é favorecida pela “mobilização para consenso” 

(Klandermans, apud. Silva, 1999. p.106). Para o autor, um movimento social 

busca o consenso, ao divulgar um diagnóstico da situação, um prognóstico 

com objetivos a serem alcançados e uma justificativa da ação.

  A partir da mobilização para consenso, verifica-se que as ONGs têm 

possibilitado a construção de uma referência identitária aos portadoras do 

HIV/aids.

O movimento dos ativistas propicia o resgate e a melhoria da autoestima 

dos portadores, retirando-os da clandestinidade e incentivando a viável ruptura 

do processo de estigmatização. Permite que a aceitação e a revelação da 

soropositividade estejam desvinculadas dos sentimentos de culpa.  

Cada vez mais, os portadores deixam a clandestinidade e assumem 

voluntária e publicamente o status sorológico. A maior proximidade entre a 

sociedade e os soropositivos pode inibir o processo de estigmatização, 

presente na esfera micro e macrossocial. 

Esse estudo demonstra a estreita relação entre o estigma e a 

reconfiguração da identidade, após o diagnóstico da soropositividade. Nas 

entrevistas, os sujeitos relataram que, muitas vezes, as vivências de lazer são 

limitadas em função da interferência incisiva do estigma. Dentre as temáticas 

mais frequentes, o processo de estigmatização destacou-se e mostrou que a 

aids provoca considerável abalo na autoestima das pessoas infectadas.
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Os portadores de HIV/aids descrevem mudanças significativas na 

maneira de se situar e movimentar em espaços sociais fora da clandestinidade 

e do anonimato em virtude do processo de estigmatização. A maioria dos 

entrevistados relatou o uso da estratégia de negar a soropositividade para a 

sociedade e, às vezes, até para si mesmos para evitar o estigma. A 

estigmatização resulta em acentuada redução dos espaços sociais - que 

caracteriza a “morte social e civil” -, impossibilitando as trocas físicas, afetivas e 

simbólicas realizadas cotidianamente na sociedade.   

No próximo tópico, busco focar os sujeitos na sua totalidade para 

compreender como elaboram as experiências vivenciadas e o estilo de vida e, 

ainda, o peso e o significado dessas interpretações no processo das produções 

identitárias. Elegi para esse estudo a instância dos grupos de convivência e as 

formas de sociabilidade. 

3.4. Os grupos de convivência: momentos de produção de sociabilidades

Durante a pesquisa de campo, percebi que o pertencimento a um grupo 

favorece a construção identitária dos homossexuais masculinos portadores do 

HIV/aids. Em todos os depoimentos, o contexto social e sua interferência na 

vivência da condição sexual e sorológica foram mencionados. Os sujeitos não 

representam uma expressão direta e linear do contexto social que se inserem, 

mas desenvolvem formas próprias de viver a realidade, o que pressupõe uma 

vivência específica de cada um. Não foi possível compreender os significados 

atribuídos aos estilos de vida14 sem levar em conta as relações estabelecidas a 

partir do conjunto de experiências vivenciadas no contexto social. 

Os relatos dos sujeitos pesquisados evidenciam que os grupos de 

convivência constituem um dos poucos espaços onde podem assumir as 

identidades homossexual e soropositiva. O ambiente proporciona as trocas de 

                                               
14 Bourdieu (1994, p.83) define o estilo de vida como “o gosto, propensão e aptidão à 
apropriação (material e/ou simbólica) de uma determinada categoria de objetos ou 
práticas classificadas e classificadoras [...] é um conjunto unitário de preferências 
distintivas que exprimem, na lógica específica de cada um dos subespaços 
simbólicos”. O conjunto de microespaços utilizados pelos homossexuais, traduzidos 
pela preferência a uma pessoa do mesmo sexo, resulta em práticas de distanciamento 
e mesmo legitimação diante de outros sujeitos – heterossexuais – e papéis que 
assumem no dia a dia.
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experiências do viver a soropositividade e a sexualidade; práticas coletivas 

tanto na produção identitária quanto no processo de sociabilidade, além de um 

conjunto de ícones, que os distinguem de outros grupos. As circunstâncias 

possibilitam a construção de uma identidade coletiva como homossexuais 

masculinos portadores do HIV/aids, uma expressão particular da condição 

vivenciada pelos sujeitos.

Eles deixam claro que o grupo de amigos articulado em torno da 

identidade soropositiva e homossexual nas reuniões de convivência foi 

essencial. O depoimento a seguir revela a ampliação das experiências de vida: 

“comecei a aceitar a mim mesmo, a saber lidar com a nova condição de vida, 

escolher as formas de diversão, mais atenção com a saúde”. Os soropositivos 

descobriram-se como indivíduos, encontrando um sentido para a existência 

individual. Os grupos representam novas experimentações, descobertas e 

testes das próprias potencialidades e, ainda, autonomia que se concretiza no 

exercício de escolhas. Um dos entrevistados relata:

[...] depois eu passei a vir ao GAPA [...], aí comecei a aceitar 
para mim mesmo que eu tinha HIV e mudei totalmente a minha 
vida, como eu era antes. Os mesmos lazeres e a mesma vida e 
continuo vivendo até hoje; [...] No início me ajudou muito, 
porque no início eu não me aceitava como HIV. Tinha muito 
medo, tinha preconceito de mim mesmo e pensava que eu ia 
morrer logo naquela época. (S.6) 

Os novos amigos desempenharam função primordial, ao se 

prontificarem a trocar idéias, buscar, conjuntamente, formas de se afirmarem 

diante da nova condição, retomando a experiência do viver em sociabilidade. 

Um outro entrevistado, com entusiasmo, conta “[...] quando havia um evento 

promovido pelo Gapa na Praça da Liberdade nós íamos também [...] De vez 

em quando eu vinha ao Gapa para conversar com os amigos que eu tinha feito; 

(S.1) 

Desde então, os grupos funcionam como uma referência para a 

formação de uma rede de relacionamentos e como espaço de novas vivências. 

O espaço das reuniões de convivência nas ONGs abrem possibilidades para o 

encontro dos sujeitos e a (re)construção das redes pessoais e diversificam as 

vivências de lazer. A escolha é realizada, inicialmente, de acordo com as 



86

possibilidades existentes. À medida que se envolvem com o ambiente e 

participam dos eventos, ocorre a ampliação da rede de relacionamentos, como 

descreve um dos participantes desse estudo:

[...] depois que eu entrei no (ONG), o grupo (ONG), e lá fiz 
muita amizade com o pessoal e com você também agora, 
estou me sentindo muito bem.[...] Cada reunião diferente, 
cada tema que a gente escuta dá mais força, é o que me 
dá mais força, mais força para enfrentar com as pessoas 
que eu posso discutir o assunto, o tema geralmente, o tipo 
de remédios direitinho, são mais orientações mesmo, aqui 
eles explicam tanto para a gente, que faz uma coisa boa 
com a gente. (S.7)

Apesar de alguns depoimentos confirmarem a ampliação das redes de 

relacionamentos e das vivências de lazer, pôde-se constatar que muitas ainda 

estão restritas aos sujeitos que se encontram em situações semelhantes, não 

conseguindo superar as dificuldades, dentre elas, o preconceito. 

Diante da fragmentação - discutida anteriormente - e da crescente 

despersonalização do sistema social, o ambiente dos grupos pode ser visto 

como uma resposta às necessidades de pertencimento e de interações mais 

autênticas, em que a busca do bem-estar permeia a dimensão coletiva. O clima 

acolhedor das relações solidárias e do convívio com os outros contrapõe-se à 

impessoalidade e à frieza das relações dominadas pelos valores competitivos. 

Um dos participantes do estudo comemora a possibilidade de “[...] conhecer 

outras pessoas que vivem com HIV/aids e estão tranqüilas, já me diverti 

bastante em algumas reuniões”. (S.2)

A grande rotatividade detectada no Gapa-MG origina-se na participação 

simultânea dos usuários em vários grupos da cidade, possibilitando a interação 

com outras pessoas em diferentes espaços e atividades. Os motivos incluem 

maior identificação com um ou outro grupo, maior afinidade com os usuários de 

um determinado grupo e, também, as práticas assistencialistas citadas no 

capitulo anterior. 

As relações estabelecidas nos grupos revelam uma complexa trama de 

conflitos e acordos instáveis. A individualidade dos usuários está assegurada e 

as relações são construídas a partir de uma contínua negociação com as 

diferenças e desejos individuais. A necessidade dos usuários de garantir 
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espaços, tempos e projetos individuais no âmbito coletivo é perceptível no 

grupo.

A convivência continuada torna o grupo um espaço de confiança: os 

usuários podem falar de si mesmos e sabem com quem podem contar. Ao 

mesmo tempo, o grupo é um espelho para a construção das identidades 

individuais. Os sujeitos não se sentem ligados apenas pelos interesses 

comuns, mas, sobretudo, pelo fator condicionante de reconhecimento do 

sentido daquilo que fazem. A importância do pertencimento grupal e das 

relações solidárias para o reforço e garantia da identidade individual foi 

evidenciada. O ambiente dos grupos de convivência viabiliza a trama entre o 

“jogo do eu” e a representação de um “nós”, o que não significa dizer que a 

identidade do grupo seja a soma linear das partes que o compõem.

Essa dimensão torna-se ainda mais importante se considerarmos que os 

grupos de convivência representam um dos poucos espaços coletivos em que 

os sujeitos podem vivenciar as relações de confiança e a aprendizagem de 

reações coletivas. Um dos entrevistados explicita bem o conceito:

[...] grupos de convivência, porque são as pessoas que eu 
separo meus amigos que eu posso confiar, são pessoas 
que eu posso confiar, eles contam os segredos deles para 
mim e eu conto meus segredos para eles. (S.3)

Em suma, para todos eles, o grupo significa mesmo que em graus 

diferenciados um espaço de aprendizagem e aprimoramento da compreensão 

do ser homossexual e soropositivo. Além de sentirem-se “acolhidos”, o grupo é 

o espaço onde podem (re)afirmar suas identidades.

A partir dos relatos, podemos afirmar que a troca de experiências entre 

os participantes de um grupo social é um dos fatores mais importantes para a 

conservação ou modificação da realidade subjetiva. O grupo desempenha a 

função do outro reconhecido. A convivência com outros mantém, modifica e 

reconstrói, continuamente, a experiência pessoal e social. 

A condição identitária pelo pertencimento coletivo ratifica o entendimento 

da subjetividade social na modernidade. A vivência em espaços socioculturais 

múltiplos (materiais e imateriais) orienta a expressão de novos valores, 

atitudes, disposições e estilos de vida. A conversa, o sexo, a bebida, as 
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identificações surgem, às vezes, como elementos das práticas de lazer, 

herdeiros de imaginários e ideários de certos agrupamentos sociais.

Embora muitos autores afirmem um aprofundamento do individualismo 

nas últimas décadas, Maffesoli (2004) relata, com base na sociologia 

durkheimiana, um retorno às experiências coletivas, um renascimento de 

tribalismos e sinergias de solidariedade e de agrupamentos. 

A identidade dos indivíduos pressupõe a ligação com outros pares, o 

que, de certa forma, negativiza ou positiviza certos valores, atitudes e 

comportamentos. As relações pulsionais e coletivas produzem atitudes que 

integram o indivíduo ao coletivo, com afinidades e interesses simbólicos e 

culturais, seja pela cultura de grupo ou pela questão do pertencimento 

sociocultural.

Torna-se relevante destacar que o pertencimento ao grupo, o espaço e o 

tempo representam dimensões importantes da construção identitária dos 

sujeitos pesquisados. A experiência do espaço e do tempo influi a construção 

do ser pelo agir, fazer e estar dos sujeitos sociais no mundo. Para Melucci 

(1997), os sujeitos sociais constroem sua experiência por meio do tempo - uma 

das categorias básicas. Todavia, acrescento a importância da dimensão 

espaço na constituição das identidades. Nas sociedades contemporâneas, 

tempo e espaço tornam-se questões centrais nos conflitos e processos de 

mudança social.

Os relatos dessa pesquisa revelam também conflitos na vivência do 

tempo e espaço. Enquanto sujeitos sociais, a síntese necessária entre as 

dimensões temporais e espaciais convoca-os a costurá-las e tecê-las na trama 

identitária. Eles vivenciam a necessidade de organizar, administrar e significar 

as temporalidades e espacialidades cotidianas para contemplar as aspirações 

e os desejos.

No próximo capítulo, busco compreender as vivências espaciais e 

temporais do lazer em Belo Horizonte, levando em consideração os nós

enfrentados no processo de construção identitária da homossexualidade e da 

soropositividade. 
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CAPÍTULO IV

_____________________

4. AS VIVÊNCIAS DE LAZER DOS HOMOSSEXUAIS MASCULINOS QUE 
VIVEM COM O HIV/AIDS: ALGUNS APONTAMENTOS HISTÓRICOS E 
SOCIAIS

É por essa razão que afirmamos que o prazer é o 
início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o 
identificamos como o bem primeiro e inerente ao 
ser humano, em razão dele praticamos toda 
escolha e toda recusa, e a ele chegamos 
escolhendo todo bem de acordo com a distinção 
entre prazer e dor.

(Epicuro, Carta sobre a felicidade).

Nesse capítulo procuro compreender como tem acontecido o lazer de 

um grupo de homossexuais masculinos portadores do HIV/aids, que participam 

de um programa desenvolvido pelo Grupo de Apoio e Prevenção à Aids –

Gapa-MG, em Belo Horizonte (MG). Na tentativa de uma melhor compreensão 

do lazer, inicialmente, proponho um estudo das concepções de alguns autores, 

como: Dumazedier, Gaelzer, Marcellino, Gomes e Parker. Não existe aqui a 

pretensão de esgotar o assunto, uma vez que os pesquisadores apresentam 

fundamentações teóricas distintas e complementares. O intuito principal busca 

eleger alguns conceitos e ideias que contribuam para a interpretação e análise 

dos fenômenos pesquisados. 

A partir de alguns indicadores apontados pelo estudo, do meu 

relacionamento profissional e da prática de pesquisador junto aos 

homossexuais soropositivos, pretendo responder os seguintes 

questionamentos: Como tem acontecido as vivências e possibilidades de lazer

na cidade de Belo Horizonte? Quais são os espaços e tempos para essas 

vivências? Quem são as pessoas que fazem parte das interações e redes 

sociais mais amplas? Como têm sido as relações sociais nas práticas de lazer? 

De que forma esses espaços contribuem para o processo de construção 

identitária desses sujeitos?O que mudou após a confirmação do HIV/aids? 
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Poucos trabalhos publicados sobre a aids tratam da promoção da saúde, 

no que se refere às práticas da “cultura corporal de movimento” (Kunz, 1999) e 

do lazer, como uma dimensão da vida e um direito social dos portadores. 

Vale ressaltar que esses sujeitos enfrentam grandes mudanças após a 

confirmação da soropositividade. Será que dispõem de tempo livre para o 

lazer? Como lidam com a nova condição, considerando os sistemáticos 

exames laboratoriais e os efeitos colaterais de alguns medicamentos? Como 

esses sujeitos vivenciam a identidade homossexual e soropositiva nos 

diferentes espaços e tempos de lazer? Essa discussão exige o cuidado com as 

dimensões espaço e tempo, já que interferem diretamente nas vivências de 

lazer dos sujeitos pesquisados, conforme relata Marcellino (1995, p.67):

[...] ser o tempo e o espaço disponíveis condições 
necessárias, porém, não suficientes para um melhor 
aproveitamento da vivência de lazer, no sentido de 
garantir o humano na vida do homem, a fim de minimizar 
os efeitos negativos construídos nas relações das 
sociedades modernas.

Além do tempo e espaço, tento compreender o conjunto de vínculos 

interpessoais estabelecidos – família, amigos, colegas de trabalho e escola, 

movimentos sociais – dos homossexuais masculinos infectados pelo HIV/aids. 

No item a seguir, discorro sobre alguns conceitos de lazer, construídos 

ao longo dos últimos anos por diferentes estudiosos/pesquisadores dessa 

temática.

4.1. Quanto às noções do fenômeno lazer verificadas nesta pesquisa: 
“Tempo livre”/ “Tempo Conquistado”/ “Tempo Disponível” 

O tema do lazer envolve questões culturais, econômicas, biológicas, 

sociais, tornando-se multidisciplinar. A categoria abrange ainda tensões, 

ambiguidades e níveis de complexidade. Os pesquisadores passaram, então, a 

empreender esforços para distinguir características próprias desse fenômeno.

Em meados do século XVIII, o termo lazer foi relacionado ao tempo e ao 

trabalho. De acordo com Gaelzer (1979), o lazer caracteriza-se como a 

“harmonia individual entre atitude, o desenvolvimento integral e a 
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disponibilidade de si mesmo. É um estado mental ativo associado a uma 

situação de liberdade, de habilidade e de prazer”.

Werneck (2000) relaciona, historicamente, o lazer ao ócio, uma virtude 

enfatizada pelos filósofos gregos na Antiguidade. Na civilização romana, o 

termo licere designava as práticas culturais consideradas lícitas. Uma rigorosa 

disciplina em relação ao divertimento buscava evitar as tentações para a 

vadiagem. No período medieval, o lazer era considerado pernicioso aos seres 

humanos, um perigo para a purificação da alma.

A partir da Modernidade, de acordo com a autora, o lazer vincula-se à 

dimensão temporal. Essa perspectiva foi impulsionada pela produção 

capitalista e pela intensificação dos centros urbanos. Novos rumos para o lazer, 

o trabalho e a educação foram então definidos. As jornadas diárias dos 

trabalhadores fabris chegavam a 16 horas e não sobrava tempo para o lazer. A 

exploração da mão de obra levou os trabalhadores a reivindicações sociais, 

incluindo o lazer. Werneck (2000, p.139) relata:

Emerge, assim, o significado de lazer não como um 
privilégio de classe, mas como um direito de cidadania a 
ser usufruído igualmente por todos, concretizando 
principalmente na categoria tempo, seja ele considerado 
como “tempo livre”, como tempo de “não trabalho”, 
“desocupado” ou “liberado”.

A pesquisadora alerta que, nas últimas décadas do século XX, as 

pessoas percebem o lazer como mercadoria, propagada e comercializada 

como recreação. Para o sociólogo francês Joffre Dumazedier (1979, p.34), o 

lazer é:

um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode 
entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja 
para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou ainda para 
desenvolver sua formação desinteressada, sua 
participação social voluntária ou sua livre capacidade 
criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das 
obrigações, familiares e sociais. 

Na concepção do autor, a vida do sujeito divide-se em dois tempos – um 

dedicado às obrigações de trabalho, familiares e sociais, e outro, destinado ao 
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descanso, divertimento ou entretenimento. Dumazedier explica que as funções 

iniciais do lazer são a liberação e o prazer, que, por sua vez, se subdividem em 

três: a) o descanso, cujo objetivo representa a recuperação psíquica do esforço 

de um dia de trabalho; b) o divertimento, que rompe com a monotonia do 

trabalho ou leva o indivíduo à criatividade15; c) o desenvolvimento pessoal, no 

qual deve-se ampliar a participação social voluntária e a formação 

desinteressada. 

O divertimento busca uma compensação e/ou a fuga para um mundo 

diferente, pode levar a atividades que impliquem mudanças de lugar, de ritmo e 

de estilo de vida. 

Na obra “Sociologia Empírica do Lazer”, Dumazedier (1979) destaca 

algumas características específicas e indispensáveis ao lazer, que apresento, 

de maneira sucinta, a seguir:

a) Caráter Liberatório – resultante da livre escolha do indivíduo; a 

liberação do trabalho e das demais obrigações, impostas pelos 

organismos básicos da sociedade ou “campos sociais”: 

instituições familiar, sociopolíticas e socioespirituais. 

b) Caráter Desinteressado – o lazer não pode estar submetido a 

nenhum fim lucrativo, utilitário, ideológico ou religioso; não deve 

colocar o indivíduo a serviço de nenhum bem material ou social.

c) Caráter hedonístico – indica a busca por estados de satisfação, 

alegria e felicidade, tomados como um fim em si. Se não existe o 

caráter hedonístico de euforia, fruição, o lazer perde o sentido, 

tornando-se empobrecido.

d) Caráter Pessoal – depende do interesse pessoal; deve atender às 

necessidades dos indivíduos, possibilitando a liberação das 

fadigas corporais promovidas pela vida moderna. 

O lazer permite ao indivíduo sair da rotina e dos determinismos 

comportamentais da sociedade.

Os homossexuais masculinos que vivem com o HIV/aids estudados 

teriam condições de exercer a liberdade de escolha, tendo em vista o 

                                               
15 Antes renegada no sistema produtivo, a criatividade é apontada como uma 
necessidade no mundo corporativo contemporâneo.
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desengajamento profissional e as desobrigações familiares. Todavia, a 

liberdade de escolha é limitada por fatores econômicos, culturais, educacionais 

e sociais. Destaco, nesse caso, a estigmatização.Uma série de determinismos 

da sociedade atua nas escolhas e formas de lazer dos indivíduos. Portanto, o 

caráter de livre escolha não está condicionado apenas ao desligamento de 

obrigações, mas também às opções de lazer oferecidas aos indivíduos, dentre 

as diversas possibilidades.

Dumazedier restringe o lazer à prática de determinadas atividades e o 

define em oposição ao conjunto de necessidades e obrigações da vida 

cotidiana, especialmente do trabalho. O autor menospreza que trabalho e lazer 

compõem a mesma dinâmica social e estabelecem relações dialéticas (Gomes, 

2004).   

Numa sociedade, em que a maioria dos tempos e espaços de lazer está 

vinculada a fins lucrativos, utilitários ou ideológicos, as necessidades dos 

indivíduos tornam-se secundárias. Considerando as características levantadas 

por Dumazedier, pode-se verificar a inexistência da prática do lazer de forma 

“plena”. 

Segundo Gaelzer (1979), além do tempo e do trabalho, o lazer envolve 

atitude e atividade. Para a autora, a atitude constitui um elemento básico ao 

lazer, pois é fundamental que o indivíduo analise, conscientemente, as formas 

de agir, saiba planejar e reservar o tempo livre.  Torna-se importante também 

que saiba participar e desempenhar, com desembaraço e satisfação, as 

atividades do lazer, que podem ser intelectuais, artísticas, físicas ou sociais, 

realizadas ou não ao ar livre.

Percebe-se uma contradição entre os conceitos de Gaelzer e 

Dumazedier. Para Gaelzer, o desenvolvimento do ser humano representa uma 

consequência do lazer, já Dumazedier considera o desenvolvimento uma das 

funções do lazer. Compartilho as ideias de Gaelzer por entender que o 

desenvolvimento integral pode ser propiciado por atividades de lazer de livre 

escolha e não obrigatórias, alcançando resultados previsíveis e imprevisíveis. 

Todavia, não se pode afirmar que o lazer constitua o único fator de 

desenvolvimento humano. 

Para Stanley Parker (1978), o lazer significa:
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tempo livre de trabalho e de outras obrigações e também 
engloba atividades que se caracterizam por um 
sentimento de (relativa) liberdade. Como sucede com 
outros aspectos da vida e da estrutura social, o lazer é 
uma experiência do indivíduo, um atributo do grupo ou de 
outra atividade social, e possui organizações relevantes 
que procuram atender às necessidades de lazer, 
reconciliar interesses conflitantes e implementar as 
políticas sociais. (p.10)

Parker, que também se preocupou em apontar as características do 

lazer, admite que existem três formas gerais para melhor defini-lo: 

1. Residual – considera as vinte e quatro horas do dia, excluídos os 

períodos não dedicados ao lazer: trabalho, sono, alimentação, 

atendimento às necessidades fisiológicas. Para Dumazedier 

(1973), Marx, economistas e sociólogos, essa seria a melhor 

definição, na medida em que se refere ao tempo de lazer como 

não-trabalho.

2. Qualidade da atividade – não há referência ao tempo destinado 

ao lazer, mas a um estilo de comportamento em atividades 

simultâneas, tais como trabalho e música, estudo e brincadeira, 

comício político e malabaristas, misturando o erotismo ao 

sagrado. Para Dumazedier (1973), toda atividade pode ser lazer. 

O lazer é confundido com prazer e jogo.

3. Residual/Qualidade – composto pelo tempo, residual ou não, com 

qualidade de ocupação. O indivíduo pode comparecer, de livre e 

espontânea vontade, a uma variedade de ocupações, seja para 

descansar, divertir-se, enriquecer os conhecimentos ou aprimorar 

as habilidades, seja para aumentar a participação voluntária na 

comunidade, após cumprir os deveres profissionais, familiares, 

socioespirituais e sociopolíticos.

Parker introduz a institucionalização do lazer e utiliza a expressão 

‘tempo livre’, de origem marxiana. Ele esclarece que o lazer se apresenta com 

várias nuanças. Se analisado apenas como experiência individual, a avaliação 

torna-se limitada. Concebê-lo somente como tempo livre significa negligenciar 
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as demais possibilidades. Segundo o autor, a própria ideia de ‘tempo-livre’ é 

enganadora e simplista, pois, baseado em Berger, ‘tempo algum é livre de 

coações normativas; o que é trabalho para alguns é lazer para outros’. (ibid., 

p.12)

Pode-se afirmar que a concepção de Parker não diminui as dificuldades 

de compreensão do termo, o que nos leva a um relativismo absoluto. Portanto, 

não é possível optar por uma única definição. 

 Conceitos contemporâneos, como aponta Marcellino (2000), relacionam 

o lazer ao tempo e à atitude. Quando não há obrigações relativas ao trabalho, 

existe o “tempo liberado”, que poderá se tornar lazer. No entanto, essa 

potencialidade está condicionada ao tipo de experiência vivenciada e à 

satisfação alcançada no tempo livre. Uma mesma ação pode proporcionar 

prazer a uns e não propiciá-lo a outros. O autor indica também que, além das 

profissionais, as obrigações familiares, religiosas e sociais não podem ser 

consideradas como “tempo liberado” ou disponível para o lazer. A configuração 

do lazer está atrelada aos aspectos tempo e atitude. 

Se o lazer for compreendido somente como atitude, estilo de vida ou 

relação com determinada atividade, qualquer ação poderia ser considerada 

lazer, até mesmo, as obrigações profissionais, já que algumas pessoas 

manifestam satisfação e prazer no trabalho. Na sociedade capitalista, a lógica 

produtivista é preponderante. De acordo com Dumazedier, essa situação 

mostra-se contrária ao sentido do lazer.

Da mesma forma, considerar apenas o aspecto tempo representa 

postura questionável. Como caracterizar o tempo? O tempo de deslocamento 

ao trabalho pode ser considerado? Os momentos de prazer proporcionados 

pelas obrigações familiares constituem tempo de lazer? O tempo de lazer -

disponível ou liberado (conquistado) - relaciona-se com o das obrigações. 

Quando um inicia, o outro termina. No decorrer da história, o trabalhador 

conquistou o tempo disponível, mas depende da atitude para que seja 

considerado lazer. Marcellino (1990, p.31) caracteriza o lazer: 

como a cultura – compreendida no seu sentido mais 
amplo – vivenciada (praticada ou fruída) no “tempo 
disponível”. O importante, como traço definidor, é o 
caráter ‘desinteressado dessa vivência’. Não se busca, 
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pelo menos fundamentalmente, outra recompensa além 
da satisfação provocada pela situação. A “disponibilidade 
de tempo” significa possibilidade de opção pela atividade 
prática ou contemplativa.

O autor descreve características próprias do lazer e cita diferentes 

possibilidades de vivências, ‘podendo ser a atividade prática ou contemplativa’. 

Para ele, o traço definidor do lazer não é a atividade em si, mas a reação 

provocada pela situação. Logo, a efetivação do lazer depende não só da 

disponibilidade de tempo, mas também da qualidade da vivência, que deve 

visar o caráter desinteressado. O pesquisador prefere a expressão “tempo 

disponível”, uma vez que não existiria um tempo livre de coações ou de normas 

de conduta social.

As definições de Dumazedier e Marcellino são similares e 

complementares em alguns momentos. O lazer pode ser visto tanto como 

oposição às necessidades e obrigações da vida cotidiana, quanto cultura 

praticada ou fruída, de forma desinteressada, no tempo disponível. Para 

vivenciar uma opção de lazer, é preciso dispor de tempo livre e atitude, 

independentemente de ser uma atividade contemplativa ou prática.

O termo “desinteressado” utilizado por Marcellino nos remete à “dialética 

da vida cotidiana” apontada por Dumazedier. Na vida diária, as tarefas se 

impõem a partir de interesses, geralmente, profissionais. Ao infringirmos essas 

tarefas, nos colocamos em situação de lazer, de forma desinteressada.

As ideias de Marcellino relativas ao tempo e à atitude aproximam-se das 

propostas de Gaelzer. Os autores consideram os dois aspectos indissociáveis, 

ao caracterizar, estudar e analisar o lazer. Gomes (2004, p.125) compreende o 

lazer como:

uma dimensão da cultura constituída por meio da vivência 
lúdica de manifestações culturais em um tempo/espaço 
conquistado pelo sujeito ou grupo social, estabelecendo 
relações dialéticas com as necessidades, os deveres e as 
obrigações, especialmente com o trabalho produtivo.

Segundo a autora, “o lazer é uma das importantes dimensões da cultura, 

assim como o trabalho, a educação, a família, dentre outras” (p.123). Para ela, 

a compreensão do lazer envolve quatro elementos inter-relacionados, os quais 
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refletem as condições materiais e simbólicas que caracterizam a vida em 

sociedade: a) o tempo que corresponde ao usufruto do momento presente e 

não se limita aos períodos institucionalizados para o lazer; b) o espaço/lugar

vai além do espaço físico, já que os sujeitos se apropriam dele para 

transformá-lo em ponto de encontro para o convívio social; c) as manifestações 

culturais constituem as práticas vivenciadas como fruição da cultura e, por isso, 

detêm significados singulares; d) as ações ou atitudes fundamentam-se na 

ludicidade – entendida como expressão humana de significados da/na cultura 

referenciada no brincar consigo, com o outro e com a realidade (p.124).

Pode-se concluir, a partir das concepções citadas, que os autores 

compreendem o lazer como desobrigação profissional, familiar e social, 

liberdade para repousar, entreter-se e recrear, representando um conjunto de 

valores (Dumazedier); bem-estar individual que proporciona desenvolvimento 

integral do sujeito (Gaelzer); tempo disponível empregado na cultura 

(Marcellino); tempo livre de trabalho e sentimento de relativa liberdade de um 

indivíduo (Parker); uma das importantes dimensões da cultura (Gomes). Pode-

se dizer que há consenso sobre a importância da experiência individual no 

âmbito do lazer. Os indivíduos buscam atividades que proporcionem excitação, 

realização e expressão individual, num contexto cultural. As práticas de lazer 

possibilitam a sensação de liberdade ao permitir uma fuga temporária da rotina 

cotidiana de trabalho e obrigações sociais. No espaço-tempo de lazer, os 

sujeitos consolidam relacionamentos, consomem e (re)significam produtos 

culturais, geram fruição, sentidos estéticos e processos de identificação cultural 

(Brenner, Carrano e Dayrell, 2005). De acordo com os autores, nos espaços de 

lazer os indivíduos encontram possibilidades de experimentação da 

individualidade e das múltiplas identidades inerentes à convivência cidadã, nos 

vários campos de inserção social. As práticas de experiência coletiva, em 

espaços sociais públicos de cultura e lazer, podem ser consideradas 

verdadeiros laboratórios, onde se produzem ensaios e subjetividades.

Nesse estudo, adoto os conceitos de Marcellino (1990) e Gomes (2004), 

que se aproximam mais da proposta de pesquisa, uma vez que conferem aos 

sujeitos a possibilidade de desenvolvimento pessoal e social e, 

consequentemente, mudanças de ordem moral e cultural. No próximo item, 
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apresento os significados atribuídos pelos sujeitos pesquisados à experiência 

de lazer. 

4.2.  O lazer dos homossexuais masculinos portadores do HIV/aids 

Os estudos acerca do lazer dos portadores do HIV/aids são escassos. A 

maioria das publicações está voltada às atividades físicas e seus benefícios, 

não abordando a questão do lazer, propriamente dito. Algumas questões 

tornam-se relevantes para a caracterização do lazer entre os homossexuais 

que vivem com o HIV/aids.

Vale ressaltar que, na realidade política brasileira, significativa parcela 

da população esta cerceada no exercício da liberdade, na medida em que se 

encontra distante das condições mínimas de sobrevivência (Linhales, 1999). 

Ainda que o lazer seja um direito16 constitucional assegurado, o acesso, na 

prática, está fortemente mediado por relações de mercado e pela capacidade 

de consumo dos sujeitos. Assegurar que o lazer seja encarado pelos sujeitos

como um direito social torna-se cada vez mais difícil, em virtude de uma série 

de barreiras na vida sociocultural ditada pela lógica capitalista. O direito social, 

muitas vezes, se transforma em favor e tutela, reforça as relações de 

dependência e exclusão e dificulta o exercício da liberdade (Demo,1995). 

Linhales (ibid., p.24) alerta:

Privada do ‘direito a ter direitos’, parte da população não 
tem vivido a idéia e a experiência da cidadania. Acaba por 
privatizar as condições materiais de vida, elegendo, 
muitas vezes, a família como núcleo exclusivo da vida 
social. Nesses termos, a cidadania apresenta-se, para 
muitos, solapada por uma multiplicidade de fatores, 
capazes de tornar desvalorizada a idéia de direito civil e 
político, que se agrava pela inexistência, de fato, dos 
direitos sociais mínimos. 

Acredito que o acesso restrito às vivencias de lazer não é uma 

prerrogativa dos homossexuais masculinos infectados pelo HIV/aids, mas sim, 

                                               
16 Declaração Universal dos Direitos Humanos/ONU 1948 (art. 24), a Constituição 
Federal do Brasil/ 1988 (art. 6°, 7°, 217 e 227).
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de inúmeros grupos sociais. Percebo que a situação seja, ainda, mais 

agravante para os portadores.

Nem sempre é possível ocultar sinais corporais associados à aids. É 

possível citar a Lipodistrofia, caracterizada por mudanças na distribuição da 

gordura corporal, que pode ser mais bem definida como a perda dos depósitos 

de gordura em áreas periféricas e o acúmulo na área central do corpo. Além 

disso, as manchas na pele, a lentidão de movimentos e, consequetemente, o 

medo do olhar do outro. Os portadores do HIV/aids tomam muito cuidado com 

a exposição do corpo em diversas situações, dentre elas na prática do lazer, 

pois qualquer sinal pode constituir a possibilidade de se tornar pública a 

soropositividade. 

Constantemente, notícias de agressão e preconceito contra os 

homossexuais são veiculadas nos diferentes meios de comunicação. Em 2007, 

o tema da Parada do Orgulho GLBT em todo o Brasil foi Por um mundo sem 

racismo, machismo e homofobia. Um dos questionamentos que proponho, de 

maneira recorrente, ao analisar as vivências de lazer desses sujeitos é: Como 

eles vivenciam o lúdico? O termo pode ser entendido “como uma das 

dimensões da linguagem humana, possibilidades de expressão do sujeito 

criador que se torna capaz de dar significado à sua existência, ressignificar e

transformar o mundo” (Debortoli apud Gomes, 2004, p.145), no espaço/tempo 

de lazer. Essa pergunta torna-se pertinente ao constatar em estudos realizados 

por Sales (2000) que, na maioria das vezes, a principal preocupação desses 

sujeitos é com o olhar dos outros em relação a si e ao seu estilo de vida. 

Lamentavelmente, nem sempre os espaços socioculturais estão 

disponíveis aos sujeitos pesquisados. Para Marcellino (2006), democratizar o 

lazer implica democratizar o espaço. A segregação social e espacial17

consolida-se, cada vez mais, nas cidades brasileiras. Uma evidência dessa 

realidade é a obra de Caldeira (2000) intitulada “Cidade de Muros”. Esse 

quadro social resulta na instauração dos guetos, como espaço único para 

                                               
17 Vale destacar que para os sujeitos pesquisados dependem do transporte público
para participar de atividades de lazer fora de suas comunidades. Em Belo Horizonte, 
além desse meio de transporte ser precário, segue a lógica instrumental do trabalho, 
reduzindo os números de viagens nos finais de semana e no período noturno. Os 
usuários devem controlar os horários disponíveis, ficar muitas horas a espera ou ainda 
fazer longas caminhadas. Sem contar o alto preço das passagens.   
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expressão das vivências de lazer. Não me coloco contrário aos guetos, apenas 

saliento a restrição de possibilidades. 

Pesquisas realizadas por Seffner (1995), Silva (1997) e Sales (1997; 

2000) apontam que determinados indivíduos, após o resultado positivo do teste 

anti-HIV, na fase de latência - período em que a soropositividade apresenta-se 

assintomática - conservam sentimentos de castigo, punição e vergonha, 

acompanhados pelo luto antecipado, caracterizando a "morte social". 

Diante desse cenário instalado frente a uma possível "morte social", os 

portadores do HIV/aids manifestam baixa autoestima e/ou medo de 

discriminação, enfrentam dificuldades em buscar apoio e construir elos com as 

pessoas, grupos, movimentos e instituições, por temor da reação dos outros ou 

negligência consigo mesmo (Terto, 1996). Os vínculos sociais são 

comprometimentos, dificultando as possibilidades de participação coletiva e 

provocando o enfraquecimento das redes sociais (Sudbrack, 2003).

Os depoimentos sobre o lazer expressam, de certa forma, a concepção 

ambígua e polissêmica, também identificada no referencial teórico, já que as 

definições transitam ora por parâmetros objetivos, ora subjetivos. Os sujeitos 

relacionaram o lazer à liberdade de escolha, às preferências, à diversão e ao 

tempo livre. A relação com a ocupação nem sempre é feita de forma explícita, 

ainda assim revela-se em alguns relatos. Os soropositivos compreendem o 

lazer como o momento em que: podemos fazer o que gostamos e queremos 

em busca do prazer. Para eles, o lazer caracteriza-se como experiência 

individual, vivida em atividades práticas ou contemplativas; circunscrita a um 

tempo livre; seja para movimentar o corpo, despertar a imaginação ou o 

intelecto; realizada isoladamente ou na companhia de outras pessoas, 

prevalecendo o interesse pessoal em busca do prazer.

 A liberdade de escolha é citada por alguns autores consultados como 

uma característica do lazer. Os participantes da pesquisa afirmam que, no 

tempo do lazer, fazemos apenas aquilo que desejamos. Referem-se, 

indiretamente, ao tempo livre, sem obrigações de trabalho, tratamentos 

médicos e demais compromissos. O lazer representa um tempo não regulado, 

conforme relatos a seguir:



101

Lazer é quando a gente pode se desligar de um 
compromisso ou de alguma coisa que traga estresse para 
desestressar, não temos que obedecer o relógio.[...] Lazer 
para mim é algo que te traga prazer, te traga relaxamento 
e descanso.(S.1)

Lazer é sair, se divertir, sem compromisso com alguma 
coisa, porque quer sair mesmo; (S.5)

Outro entrevistado mencionou a livre escolha e definiu a diversão como 

elemento determinante do lazer. Ele descreve a própria concepção de lazer:

[...] nas horas de folga, sair para me divertir, fazer aquilo 
que eu gosto, esportes, academia, danças, bares. Me 
distrair, descontrair, me divertir. No meu trabalho tenho 
que ficar sério, não podemos brincar; (S.2)

Para outros entrevistados, o lazer constitui o momento em que estão na 

companhia dos amigos. Um deles entende que o lazer faz parte da rotina, mas 

também o distingue como uma circunstância para aproveitar a vida. 

[...] passeios, é lazer, sair de vez em quando, com as 
pessoas certas, (inaudível) e também eu gosto muito de 
ficar em casa sozinho para meditar, pensar; (S.3)

Lazer é exercícios em academias, malhar, sair, dançar, 
gosto de curtir, mas sempre com cuidado, a gente nunca 
sabe o que pode acontecer. Lazer é isso, gosto de sair, 
gosto de fazer exercícios, gosto de baladas. (sobre o 
lazer) É bom mesmo. Por isso que eu gosto, porque 
quando eu saio, sei lá, eu saio eu fico melhor, a gente 
pensa, encontra com amigos, faz novos amigos; (S.7)

Em suma, para os sujeitos pesquisados, o lazer caracteriza-se por 

momentos de descanso, relaxamento e diversão. O lazer teria a função de 

compensar certas experiências cotidianas, como as obrigações, não, 

necessariamente, ligadas ao trabalho, mas a preocupação com os 

compromissos e o estresse da jornada diária. Um dos participantes relata:

lazer para mim é isso, descansar a cabeça, conversar 
com o pessoal, é um lugar pra diversão. Isso é que é 
lazer, descansar a cabeça, divertir, se libertar, encontrar 
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com os colegas, com os amigos, tudo isso pra mim é 
lazer. (S.6)

Nos depoimentos, verifica-se, conforme o referencial teórico, que a visão 

sobre a vivência de lazer varia entre as pessoas, aquilo que é lazer para um, 

pode não ser para outro. Os indivíduos desenvolvem relações de prazer com a 

rede social e o espaço/tempo conquistado (Gomes, 2004). O caráter 

individualista da vivência do lazer, a liberdade de escolha e a satisfação como 

fim tornam-se evidentes nos depoimentos.

O espaço da família não foi considerado lazer por nenhum dos sujeitos 

pesquisados. Atribuo essa atitude às pressões e ao isolamento enfrentados por 

causa do estilo de vida escolhido, uma vez que esses sujeitos não seguem o 

caminho socialmente esperado pelas famílias – ser heterossexual, viril, casar-

se e construir a própria unidade familiar. Os relatos evidenciam a falta de 

liberdade para assumir a própria identidade; ao não poderem levar os amigos 

homossexuais em casa, por exemplo, diferentemente daqueles que são 

independentes da família. 

Durante dezesseis meses, frequentei as reuniões e, por algumas vezes, 

participei das vivências de lazer dos portadores do HIV/aids. Foi possível 

perceber que os soropositivos mantêm vivo o interesse pelo lazer, mesmo 

diante das barreiras. Seja por falta de dinheiro, tempo ou opção, pelo medo do 

preconceito ou ainda limitações de acesso às práticas de lazer. Essas 

atividades não ocupam posição de destaque na distribuição do tempo dos 

sujeitos pesquisados. Marcellino (2006) afirma que: “quando se pergunta às 

pessoas, qual a importância do lazer nas suas vidas, a resposta fica entre 

sétimo a décimo lugar numa escala de prioridade. Isso se deve à pouca 

‘ressonância social do lazer’, ainda não visto como direito social, e também à 

hierarquia de necessidade”. A partir das discussões propostas nos grupos, os 

participantes da pesquisa mostraram-se dispostos a redistribuir o tempo de 

lazer, de organizá-lo na tentativa de vivenciar, com qualidade e com maior 

frequência, as práticas relacionadas à dimensão intersubjetiva. 

Quando questionados sobre as vivências de lazer nos dias atuais, os 

soropositivos mencionaram três tipos: o “lazer passado”, o “lazer vivido” e o 
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“lazer idealizado”. O primeiro tipo reúne as lembranças guardadas na memória, 

a exemplo das viagens, dos amigos, das baladas e do convívio com a família. 

Os depoimentos revelam que o “lazer passado” era conduzido pelo 

excesso, tudo era permitido. O tempo era infinito, não havia previsão para início 

ou fim das baladas e das viagens. Todavia, como se observa a seguir, as 

experiências hoje são muito diferentes: 

[...] nos anos 90 gostava muito de ir para barzinho tomar 
cerveja e bater papo; ficavam ali na Praça Sete, quando 
existia o Cine Brasil, tomando cerveja; [...] Ou quando 
havia um evento promovido pelo GAPA na Praça da 
Liberdade nós íamos também. Outros, convidavam uma 
vez por ano para ir à Banda Mole; (S.1)

Viajava muito, gostava muito de viajar. Principalmente 
para a praia [...] desde os 15 anos já praticava voleibol e 
já gostava de cinema, teatro e viagens [...] Eu viajava 
sempre, em curtos espaços eu ficava muito tempo longe, 
(parada gay em Amsterdã, na Holanda, praias) [...] (jogo 
vôlei) Mas quando eu vejo pela televisão (riso), até na 
televisão, eu fico, ah, que tristeza [...] Mas é triste, a gente 
os vê jogando e não poder jogar; [...] Eu saía todos os 
finais de semana e hoje quase não saio; [...] a ultima vez 
que eu fiz uma excursão foi para Conceição do Mato 
Dentro, fevereiro de 2003. [...] fomos a uma cachoeira;
(S.2)

Eu era gandaieiro, virava a noite nas baladas, agora 
diminuiu. Diminui um pouco porque a gente tem que 
descansar o corpo; (S.4)

Eu gosto muito de viajar, na época eu viajava muito. 
Gosto muito de viajar, ir para um lugar sozinho, ficar no 
mar, pensando as coisas que acontecem com a gente no 
dia a dia, a rotina que a gente vive. (S.7)

O “lazer vivido” atualmente fica regido pelos cuidados com a saúde, 

pelas dificuldades financeiras, pelo medo de tornar públicas as identidades 

homossexual e soropositiva. Em alguns lugares, eles precisam ocultar suas 

identidades, às vezes, não ocultam uma delas, a exemplo da homossexual nos 

espaços direcionados ao público LGBT. 
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[...] assistir DVD, ouvir música; [...] Praticamente não 
tenho lazer a não ser leitura, televisão, música, só esses 
três. Nem mesmo namorar eu conseguia namorar, porque 
era uma situação bastante estressante cuidar de uma 
pessoa doente. [...] Nenhum local, nem hetero, nem GLS 
pelo motivo da segurança; [...] Mas eu não faço plano e 
projetos para lazer, (S.1)

Mas hoje como estou mais tranqüilo e preocupado com a 
minha recuperação, minhas atividades primordiais em 
lazer são cinema e teatro, apenas isso [...] espaços 
culturais como cinema, teatro, é só isso, só que não 
consigo companhias no meio homo que gosta dessas 
coisas; (S.2)

De vez em quando gosto de ir a um barzinho quando 
meus amigos convidam. Festinhas de amigos, casa de 
colegas, de amigos, esses são os meus momentos de 
lazer, nas horas certas e nos momentos certos; [...] Mais 
grupos de convivência; (S.3)

Mais na casa dos meus amigos, porque a minha vida está 
assim mais de casa; (S.5)

[...] em barzinhos, vou no clube, vou em saunas gays 
também, vou muito em saunas gays, barzinhos e clubes, 
só gays, só gays; (S.6)

[...] eu faço exercícios, exercícios em academia destinada 
aos soropositivos, malho, saio, gosto de dança. Meu lazer 
hoje diminuiu bastante, agora de vez em quando eu saio. 
(S.7)

A contribuição dos espaços de convivência também ganhou destaque 

nos depoimentos, demonstrando que as ONGs cumprem uma função 

importante na constituição das redes de relacionamentos desses sujeitos18.

[...] Ou quando havia um evento promovido pelo Gapa na 
Praça da Liberdade nós íamos também [...] De vez em 
quando eu vinha ao GAPA para conversar com os amigos 
que eu tinha feito; ( S.1)

[...] conhecer outras pessoas que vivem com HIV/aids e 
estão tranqüilas, já me diverti bastante em algumas 
reuniões; (S.2)

                                               
18 Os relatos dos sujeitos 1, 3 e 7 já foram apresentados no capítulo anterior, mas 
achei pertinente utilizá-los também nesse item. 
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[...] grupos de convivência, porque são as pessoas que eu 
separo meus amigos que eu posso confiar, são pessoas 
que eu posso confiar, eles contam os segredos deles para 
mim e eu conto meus segredos para eles e na hora em 
que estou mais “apertado”, mais angustiado, eles possam 
de ajudar naquilo que for correto e que é certo (S.3)

[...] (participo) de outras ONGs também, não só do Gapa. 
Tem as outras ONGs que eu participo; [...]está ajudando 
em outra coisa, na convivência entre as pessoas que são 
portadoras e das que não são portadoras também; (S.4)

Nos depoimentos e nas reuniões de convivência, pude perceber 

discursos, representações, valores e conteúdos ocultos relativos às vivências 

de lazer nos bares, boates e eventos voltados ao público LGBT. Grupos de 

homossexuais encontram-se em torno da bebida, da conversa, do riso, do 

encontro gratuito, o que remete a formas de vivência do tempo livre, nas quais 

impera o princípio do prazer. Contudo, essas práticas são rotineiras - uma vez 

que não há uma pluralidade de opções de lazer -, e articuladas pelos sujeitos 

nos tempos sociais, entre o ambulatório, a casa, o trabalho e outras obrigações 

sociais.

Ao elaborar o conceito de sociabilidade, Georg Simmel (2006) destaca a 

importância das atividades em grupo, dos lugares onde as pessoas se reúnem, 

por necessidade específica ou interesse, de modo espontâneo e gratuito. De 

acordo com o autor, a partir da interação de um grupo novos conteúdos e 

modos de vida são desenvolvidos: um grupo pode se reunir no tempo livre para 

formar um elenco de peças teatrais, constituir uma ONG, formar uma banda 

musical ou uma quadrilha de bandidos. Para ele, o conteúdo importa menos 

que a forma. 

No entanto, pude perceber no convívio com os portadores do HIV/aids 

que os espaços ocupados são frequentados, muitas vezes, pela falta de opção. 

A vontade de transitar por outros espaços de lazer da cidade foi citada, 

explícita ou implicitamente, várias vezes nos depoimentos. Mas o medo da 

discriminação, as dificuldades financeiras e a estigmatização são mais fortes. 

Por isso, muitos espaços e equipamentos tornam-se lazer idealizado.

Na prática, o “lazer idealizado” não se realiza, conforme demonstrado 

nos relatos a seguir:
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Por exemplo, atividade física. [...] Leitura, caminhadas, 
cinema [...] agora, boates, especificamente GLS, [...] 
Durante o dia, os parques que existem em Belo Horizonte, 
bibliotecas, cinema, shopping center, mas eu ainda não 
convidei nenhum amigo para ir comigo a esses lugares 
passear; (S.1)

Parei de jogar voleibol e me sinto bem limitada para sair, 
para poder estar curtindo outro tipo de lazer igual a 
cinema e teatro. [...] (prática esportiva) o que eu mais 
gostava de fazer anteriormente eu não consigo fazer 
agora; [...] Estou de viagem marcada já para janeiro e 
julho; (S.2)

musculação também, futebol, vôlei, passear, andar, 
pegar, ir a lagos, Serra do Cipó, um lugar muito bom de ir 
também no final de semana, uma praia; [...]Sempre foi 
meu sonho viajar, conhecer fora do país, mas nunca tive 
oportunidade para isso. Por exemplo, Estados Unidos, é 
meu sonho; (S.4)

O que eu mais faço é isso, ir ao teatro. Gosto de ir a 
parques ecológicos, essas coisas, gosto muito disso. (S.5)

A preferência por viagens é notória nas entrevistas e nas reuniões do 

grupo. Houve vários relatos do desejo de “viver somente viajando”, “viajar para 

o exterior”, “ir morar em outro lugar”. Apesar de valorizadas, as viagens 

denotam duplo juízo nos depoimentos. A viagem pode ser uma atividade de 

lazer, de descontração, um momento de não trabalho, de descanso, redução 

de estresse, e até associada a prescrições médicas. Para o soropositivo, a 

viagem pode significar o afastamento do ambiente conhecido, onde a revelação 

da soropositividade é um risco, os relacionamentos afetivos estão ou podem 

ficar comprometidos e a descoberta de informações a seu respeito torna-se 

uma constante ameaça.

Afastar-se do lugar onde a infecção foi contraída pode representar um 

alívio da tensão, uma fuga. A ideia de viajar reúne uma série de subterfúgios 

para a soropositividade: descanso, vida nova, visita a lugares interessantes, 

encontro com pessoas novas e relações a partir do “ponto zero”. Após a 

confirmação da soropositividade, os sujeitos viram o tempo livre aumentar de 

forma considerável, o que não, necessariamente, constitui tempo disponível 
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para o lazer. A pesquisa realizada por Brenner, Dayrell e Carrano (2005, p. 

178) aponta que a existência de tempo livre não garante a fruição do lazer. 

Segundo os autores, o tempo livre do trabalho em caso de desemprego e 

desocupação pode, muitas vezes, significar espaços de opressão, de penúria e 

de falta de oportunidades. Uma parcela significativa dos sujeitos pesquisados 

enfrentam essa realidade.

O tempo não é percebido apenas como dimensão física, a partir dos 

minutos e segundos do relógio. É fundamentalmente um tempo cultural e 

social, recheado de atividades e relações, a partir de uma rede de percepções 

individual e coletiva. A soropositividade, invariavelmente, força os indivíduos a 

reestruturarem a relação com o tempo. De um modo geral, as atividades que 

demandam investimentos de longo prazo tendem a ser abandonadas, em 

detrimento de outras em que o retorno é imediato.  

Quando questionados sobre as redes sociais nas vivências do lazer, os 

portadores do HIV/aids declararam grave comprometimento dos vínculos 

pessoais e sociais.

 [...] porque eu moro sozinho, esse lazer eu pratico 
sozinho. Dificilmente, se eu recebo a visita de um primo e 
convido um primo para assistir comigo um filme; [...] 
atualmente meu círculo de amigos é muito restrito [...] eu 
não tenho muitas amizades. [...] De vez em quando eu 
vinha ao GAPA para conversar com os amigos que eu 
tinha feito, com o voluntário V. R., na época ele era uma 
pessoa solícita, uma pessoa que tinha paciência com a 
gente, paciência de ouvir as dificuldades da gente. (S.1)

[...] mas eu sempre liguei para os meus amigos e nem 
todos sempre ligaram para mim; (S.2)

[...] São os portadores, que eu posso contar o que eu sei 
e a minha experiência e a experiência deles para 
aprender com a experiência deles também, e os que não 
são aprendo muita coisa com eles também. (S.3)

[...] na maioria das vezes eu saio com quem é 
soropositivo mesmo; [...] Antes eu tinha muitos amigos, 
depois que eu contei que sou soro, se afastaram. (S.7)

Segundo Menicucci (2006), a partir do reconhecimento as pessoas 

tendem a formar aglomerados humanos, compartilhando características 
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similares, tornando a categoria território um espaço físico e simbólico crucial. 

Existe uma intenção de atuar de forma sinérgica sobre regiões relativamente 

homogêneas quanto às características socioeconômicas, urbano-espaciais e, 

particularmente, às identidades e redes de sociabilidade, construídas a partir 

do pertencimento ou identificação com o lugar.  

A partir da Constituição de 1988, o lazer passou a ser direito de todos os 

cidadãos brasileiros e uma obrigação do Estado. Ainda assim o acesso da 

população às práticas de lazer não foi democratizado. Surgem, por isso, 

diversos empreendimentos privados na área que, ao invés de satisfazer as 

necessidades humanas, geram demandas de consumo.

A baixa renda dos homossexuais portadores do HIV/aids aqui analisados 

representa um dos grandes entraves à vivência do lazer, uma vez que, dentre 

os sete entrevistados, apenas dois realizam atividades remuneradas, três 

dependem da ajuda financeira da família e dois recebem benefícios do 

Governo Federal, em função das sequelas de doenças oportunistas. 

Os portadores do HIV/aids são impedidos de usufruir dos benefícios do 

lazer em função das barreiras de acesso. Faz-se necessário minimizar essas 

barreiras, tendo em vista que nos momentos de lazer, os sujeitos pesquisados 

demonstraram descontração e alegria, recordando que as trocas lúdicas são 

capazes de estimular emoções prazerosas.

Percebo o lazer como espaço e tempo de desenvolvimento e 

emancipação humana, que pode contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida dos indivíduos.  A companhia de outros portadores do HIV/aids e a 

identificação de desejos e necessidades semelhantes proporcionam satisfação 

aos sujeitos estudados.  Muitas vezes, não lhes é possível explorar e expressar 

seus sentimentos por diferentes fatores sociais e culturais.

As efetivações das práticas de lazer estão, frequentemente, 

condicionadas a atividades institucionalizadas, companhia e oportunidades; à 

situação financeira; à discriminação e estigmatização. Todos esses fatores 

restringem as vivências de lazer aos guetos, impedindo os sujeitos de ocupar 

outros espaços e tempos.

Alguns entrevistados eram incoerentes nos depoimentos, ao responder 

as questões sobre as práticas de lazer. Relatavam que não havia mudanças e 

que tudo era como antes, em total desacordo com o que haviam declarado nas 
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reuniões de convivência. O tema lazer foi o mais explorado na entrevista e, por 

isso, foi possível identificar as contradições. Quase todos apontaram mudanças 

nas vivências de lazer, claramente atribuídas ao viver com o HIV/aids, 

conforme transcrições a seguir: “ninguém liga mais pra mim, convidando para 

sair”, “muitos dos amigos que tinha antes, agora não tenho mais notícias, 

sumiram” e “não consigo namorar quem é soronegativo” 19.

Acredito que a interação entre o lazer, a homossexualidade masculina e 

a história da aids – construída nesse estudo - mostra-se imprescindível para a 

compreensão das realidades vivenciadas pelos sujeitos pesquisados.

                                               
19 Registros retirados do diário de campo, redigido durante as reuniões de convivência 
e atividades de lazer.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“É próprio da boa argumentação não concluir a argumentação”.
(Demo, 2002 p.186)

A tentativa de finalizar uma pesquisa nos mostra, paradoxalmente, as 

numerosas possibilidades de novas investigações, bem como as lacunas 

existentes nas reflexões e interpretações elaboradas. Se por um lado, essas

constatações causam certa insegurança, por outro, permitem perceber o 

dinamismo do trabalho de campo e o crescimento intelectual proporcionado. A 

releitura do texto evidencia, insistentemente, aspectos que poderiam ser 

acrescentados e/ou aprimorados. Acredito que haveria ainda muito a percorrer, 

reelaborar e contribuir, mas faz-se necessário um “ponto final”. Embora esteja 

convicto de que esse ponto não caracteriza o término do processo de pesquisa, 

entendo que possa significar uma etapa “conclusiva”, parcial e provisória do 

fenômeno, capaz de contribuir para a concepção de políticas públicas e a 

construção de novos estudos.  

De volta ao início do curso, vejo-me um mestrando intrigado e atento aos 

comprometimentos enfrentados pelos homossexuais masculinos portadores do 

HIV/aids nas vivências de lazer em Belo Horizonte. No primeiro momento 

desse estudo, incluí alguns apontamentos históricos da epidemia do HIV/aids, 

no decorrer de vinte e nove anos de existência reconhecida no Brasil. O 

processo de estigmatização aos soropositivos ocorre desde os primórdios da 

epidemia. Alguns discursos reforçam e outros combatem esse processo, desde 

então. Percebe-se, nitidamente, o discurso conservador sobre a sexualidade, 

reafirmando o estigma, por meio do uso insistente das categorias desviantes 

chamadas “grupos de risco” e da associação da multiplicidade de parceiros à 

amoralidade. Em suma, homossexuais, bissexuais, prostitutas e usuários de 

drogas injetáveis, nesse contexto, eram considerados “grupos candidatos à 

aids”.

O segundo momento, optei por uma abordagem baseada na pesquisa 

qualitativa (Rey, 1999), caracterizada por um trabalho de campo com 

observação-intervenção no universo dos informantes. As informações foram 

coletadas em entrevistas semiestruturadas e nos depoimentos dos sujeitos 
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durante as reuniões de convivência e nas atividades de lazer. A implementação 

dessa modalidade de pesquisa qualitativa possibilitou o desenvolvimento de 

procedimentos de pesquisa que se converteram em praticas, o inverso também 

ocorreu, oferecendo vivências de lazer para uma população mal atendida pelos 

serviços públicos.

Em um terceiro momento, dediquei-me ao aprofundamento da 

construção identitária dos sujeitos pesquisados. Na perspectiva dos autores 

com os quais dialoguei, pude concluir que um sentido identitário se constrói 

quando o indivíduo estabelece, diante dos demais, um sentimento de 

pertencimento e de diferenciação pessoal, sendo esses dois movimentos 

necessários e constitutivos do sujeito social.

Entendo que esse trabalho permite o avanço na compreensão do 

processo de construção identitária de homossexuais masculinos portadores do 

HIV/aids, ponderando que as reflexões elaboradas aqui não são verdades 

absolutas. São apenas algumas interpretações relativas às vivências de lazer 

desses sujeitos.

Na investigação, houve um delineamento referente às construções 

identitárias nas práticas de lazer e interações nos grupos de convivência do 

Gapa-MG. Todavia, entendo que a identidade representa um processo 

dinâmico, dialético, amplo e inacabado, em constante construção e 

reconstrução na vida de cada um. Diante dessa configuração, a perspectiva 

pode ser ampliada, no intuito de gerar outras relações sociais do sujeito (Hall, 

1999; Marques, 2001; Melucci, 2001, 2004; e Silva, 2008).

Frente a isso, foi verificado que os grupos de apoio aos portadores do 

HIV/aids são fundamentais, já que se instituíram como espaços de 

aprendizagem e de reflexão sobre os significados dessa realidade. Para 

aqueles que convivem com a pobreza e exclusão social, vínculos fragilizados e 

em busca de referências, esses locais podem representar, muitas vezes, a 

única alternativa. Tendo em vista a descontinuidade dos elos estabelecidos 

com a família, amigos, colegas de trabalho, esses grupos - que deveriam 

funcionar como espaços transicionais - têm sido o palco principal da construção 

identitária de alguns sujeitos pesquisados. Esses espaços reproduzem os 

cenários sociais que reúnem portadores do HIV/aids e indivíduos com a mesma 

orientação sexual.
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Essa pesquisa revelou também a necessária ressignificação das 

identidades, especialmente diante da estigmatização enfrentada pelos sujeitos 

após a confirmação positiva do teste anti-HIV. Todos os entrevistados 

relataram a interferência incisiva dos estigmas em diferentes momentos da 

vida.

O processo de estigmatização tornou-se responsável por muitas 

mudanças de atitudes dos sujeitos pesquisados em distintos espaços sociais, 

inclusive assumindo posturas de anonimato. A maioria dos entrevistados 

relatou estratégias para evitar os estigmas, tais como negar a soropositividade 

e, até mesmo, ocultar a orientação sexual, já que a homossexualidade por 

muito tempo esteve associada ao HIV/aids. O estigma traz como consequência 

a redução acentuada dos espaços sociais, caracterizada como “morte civil” ou 

a “morte social”.

Os entrevistados pontuaram também a necessidade de uma maior 

mobilização e organização em torno das ONGs/aids e outras redes de 

interações específicas. Destacaram a relevância do suporte social que esses 

grupos proporcionam após o diagnóstico positivo ao HIV, suscitando um 

sentimento de pertencimento a uma “comunidade de iguais”. Eles minimizam 

as consequências do processo de exclusão e isolamento, causado pelo 

estigma. No entanto, pude perceber que alguns usuários tornam-se 

dependentes das ONGs/aids, uma vez que as instituições mantêm práticas 

assistencialistas e tutelares - apesar do discurso em defesa do direito social -, 

negligenciando a emancipação dos sujeitos. 

Ao analisar algumas produções teóricas sobre os portadores do 

HIV/aids, percebi que a dimensão do lazer era “quase invisível” na busca por 

uma melhor qualidade de vida. Outro ponto observado foi a maneira 

fragmentada de abordar o tema; o discurso  biomédico foi privilegiado, sem 

levar em conta as vivências sociais, como as relações de amizade, trabalho, 

família, comunitárias e culturais, que compõem o universo dos sujeitos.

Todavia, algumas investigações verificadas apontam claramente que 

nos bastidores desse enredo situam-se sujeitos homossexuais masculinos 

portadores do HIV/aids que tem suas vivências de lazer bastante reduzidas, 

restringindo-se a poucos espaços, muitas vezes, frequentados em virtude da 

falta de opção. 
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Os depoimentos revelam diferentes sentidos atribuídos ao lazer em cada 

história de vida. Os participantes do estudo destacam o tempo livre, a livre 

escolha das atividades, a diversão e a busca pelo prazer. A maioria dos 

entrevistados relacionou a experiência do lazer a atividades que gostam ou que 

lhes proporcionam diversão e prazer, estando sós ou em companhia de 

pessoas que fazem parte dos seus vínculos de amizade. 

Mesmo diante das inúmeras barreiras enfrentadas – falta de dinheiro, 

tempo ou opção, medo do preconceito, limitações de acesso às práticas – os 

homossexuais portadores do HIV/aids mantêm vivo o interesse pelo lazer. 

A discriminação e a estigmatização também comprometem a vivência do 

lazer. A auto e heterodiscriminação dificultam o acesso aos equipamentos e 

espaços de lazer, limitando-os aos guetos e, até mesmo, ao ambiente 

doméstico.

Alguns entrevistados não reconhecem o lazer como um direito social, 

credenciam-no como instrumento terapêutico. Por isso, aguardam a prescrição 

médica para colocá-lo em prática de maneira normatizada.

Demo (2002, p.12) afirma que: “Todo ponto de partida já foi um ponto de 

chegada, e que todo ponto de chegada pode ser de partida”. Ao concluir esse 

trabalho, percebo que surgem novas possibilidades de pesquisa e propostas de 

intervenção. Todas as possibilidades demandam a abordagem da 

complexidade vivida pelos portadores do HIV/aids de menor poder aquisitivo, 

que enfrentam estigmatização e preconceito no processo da construção 

identitária. As circunstâncias levam os sujeitos ao isolamento, ao estresse e à 

depressão, ofertando-lhes poucas alternativas de solução para as dificuldades 

encontradas na trama social.

Apesar de reconhecer a importância dos grupos de convivência 

pesquisados, estou ciente de que a construção da identidade não se resume às 

relações estabelecidas nesses espaços sociais, por envolver um processo 

complexo, dinâmico e não linear. Compreendo que esse trabalho possui 

limitações – o que não poderia ser diferente –, já que, como sujeito-

pesquisador, delimitei a realidade a ser interpretada, focando alguns aspectos 

do tema abordado. Meu olhar deteve-se na intensidade das vivências do lazer, 

sem a pretensão de esgotar as possibilidades existentes. Outras dimensões 
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importantes do processo de construção identitária desses sujeitos podem e 

devem ser resgatadas, dando continuidade a esse estudo.

A perspectiva da pesquisa-intervencão colocou-me em contato direto 

com a realidade desses sujeitos e das respectivas redes pessoais e sociais. A 

participação nas reuniões de convivência na sede do Gapa-MG, bem como a 

observação de alguns momentos de lazer despertaram-me o interesse de 

avaliar propostas interventivas tanto para os portadores do HIV/aids e as 

respectivas redes pessoais, quanto para os profissionais que atuam no Gapa-

MG.

Morin (1999) e Santos (2000) sugerem que a pesquisa tenha uma 

utilidade social. Esse estudo e, eventualmente, aqueles que surgirem a partir 

dele pretendem fornecer uma compreensão ampla da realidade desses sujeitos 

e contribuir para a elaboração de propostas interventivas com esses sujeitos e 

sua rede social mais ampla.

Termino essa dissertação com uma passagem de Santos (2000, p.85) 

sobre o conhecimento-emancipação, que tem como pressuposto um estado de 

saber denominado solidariedade:

“A solidariedade é uma forma específica de saber que se conquista sobre o 
colonialismo. O colonialismo consiste na ignorância da reciprocidade e na 

incapacidade de conceber o outro a não ser como objeto. A solidariedade é o 
conhecimento obtido no processo, sempre inacabado de nos tornarmos 

capazes de reciprocidade através da construção e do reconhecimento da 
intersubjetividade”.
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INTRODUÇÃO AO CLIMA DE PESQUISA – RAPPORT

Como você sabe, venho acompanhando as atividades do grupo de convivência 

aqui do Gapa-MG há 9 (nove) meses. Uma de minhas propostas, nesse 

período, foi tentar observar como as pessoas que convivem com o HIV/AIDS 

encontram apoio, neste tipo de atividade, no intuito de perceber a importância 

desse trabalho para a qualidade de vida dos sujeitos que freqüentam esses 

programas educacionais. No caso da minha pesquisa, vinculada ao mestrado 

em Lazer da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, procuro estudar a relação dos 

sujeitos que se auto identificam como homossexuais usuários do grupo de 

convivência com as atividades de lazer vividas na cidade de Belo Horizonte, e 

além daqui. Como já falei nas reuniões que você participa, sou formado em 

Educação Física e atuei durante vinte anos na área de saúde – Hospital São 

Lucas e Hospital das Clinicas – em que tive os primeiros contatos com pessoas 

soropositivas ao HIV/AIDS. No ano de 2000, durante minha especialização em 

Lazer tive a oportunidade em trabalhar práticas de atividades físicas com um 

grupo de usuários que vivem com o HIV/AIDS de algumas ONG de BH. Agora 

para esse estudo de mestrado sua participação, será muito importante. Temos 

um termo de consentimento que visa garantir cuidados éticos, nesta pesquisa. 

Desde já, te agradeço muito pela sua contribuição. Informo que não 

utilizaremos pseudônimo para evitar alguma coincidência. Para isso, 

recorreremos ao uso da sigla S.1 (sujeito um); S.2 (sujeito dois); etc. Nossas 

entrevistas aconteceram aqui na sede do Gapa-MG, caso você permita, 

pretendo participar de alguns dos seus momentos de lazer, para isso solicito 

que me avise com antecedência para programar meu tempo. 
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 TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇAO EM PESQUISA

Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais - Escola de Educação 

Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO).

Titulo do Projeto: Lazer, Homossexualidade Masculina e Soropositividade 

ao HIV/AIDS: Um Estudo Sobre as Vivências de Lazer de um Grupo de 

Homossexuais Vinculados a uma ONG, em Belo Horizonte - MG.

Pesquisador: Prof. Dr. Walter Ernesto Ude Marques
                      Faculdade de Educação UFMG 
                      Av. Antonio Carlos, nº. 6627, Campus Pampulha, Belo 

Horizonte – MG; CEP: 31.270-901
                      Tel. 3409-4176
                      Ricardo Augusto de Jesus Sales
                      Mestrando em Lazer pela EEFFTO/UFMG
                      Centro Pedagógico UFMG Av. Antonio Carlos, nº. 6627,

Campus Pampulha, Belo Horizonte – MG Cep: 31.270-901
                      Tel. 3409-5185 
: 3499-4592.
COEP – Comitê de Ética em Pesquisa UFMG
Unidade Administrativa II (prédio da Fundep), 2º andar, sala 2005. 
Av. Antonio Carlos, nº. 6627, Campus Pampulha, Belo Horizonte – MG 
Cep: 31.270-901
Telefone: 31- 3409-4592.

Convido, _________________________________________________, 

a participar na qualidade de voluntário do projeto cientifico acima 

mencionado, que tem como objetivo: Analisar como tem se dado a 

vivência de lazer dos homossexuais masculinos infectados pelo HIV/AIDS 

que participam de Programas Educativos existentes e em andamento em 

Belo Horizonte - MG, no âmbito de uma ONG, no intuito de tentar 

compreender a possibilidade desses homens vivenciarem, em seus 

momentos de lazer, a sociabilidade por meio das diferentes 

manifestações culturais e, ainda procurar avaliar quais têm sido as 

contribuições do(s) programa(s) educacional (is) junto a esses sujeitos no 

que se refere à sua inserção em redes sociais. 

Embora já tenhamos muitos trabalhos publicados sobre a AIDS, 

constata-se que, ainda, são poucos os estudos que buscam tratar da 

promoção da saúde, tendo as diferentes práticas da cultura corporal do 
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movimento humano como uma dimensão da vida e um direito social das 

pessoas que hoje estão nessa condição aqui relatada.

Esperamos que uma pesquisa dessa natureza venha contribuir com 

os estudos sobre a qualidade de vida das pessoas que foram infectadas 

pelo HIV/AIDS. Além disso, será relevante também para os profissionais e 

grupos sociais que desenvolvem programas educacionais voltados para 

essa realidade, principalmente no que tange aos seus projetos 

educacionais.

Por meio deste, dou permissão para ser observado em minhas 

vivências de lazer, ser eu entrevistado e para estas entrevistas serem 

gravadas em cassetes.

Estou ciente de que, ao término da pesquisa, as fitas serão 

apagadas e que os resultados serão divulgados, porém sem que meu 

nome pareça associado à pesquisa.

Estou ciente de que será feita a transcrição da fala gravada para um 

texto em computador e que alguns pesquisadores poderão conhecer o 

conteúdo, tal como foi falado, para discutir os resultados, mas estas 

pessoas estarão sempre submetidas às normas do sigilo profissional. E 

que ao final do estudo o resultado será publicado em forma de uma 

dissertação e também artigos acadêmico, sem que eu seja identificado.

Estou ciente de que sou livre para recusar a dar respostas a 

determinadas questões durante as entrevistas, bem como para retirar 

meu consentimento e terminar minha participação a qualquer tempo sem 

penalidades e sem prejuízo aos atendimentos que recebo.

Por fim, sei que terei a oportunidade para perguntar sobre qualquer 

questão que eu desejar, e que todas deverão ser respondidas a meu 

contento.

                              NOME                                                  ASSINATURA

Pesquisador:____________________________________________________

Pesquisador:____________________________________________________

Entrevistado:____________________________________________________

Testemunha:____________________________________________________

Entrevista nº. ____ Local: ____________________ Data: ____/____/______
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Roteiro Entrevista – Pesquisa/Mestrado

Lazer

1. Que você entende por lazer? Quais as atividades que você classifica como 

lazer?

2. Como tem sido sua experiência na vivência de lazer? Quem são as pessoas 

com quem você vivencia o lazer?

3. Quanto tempo tem que você participa do Grupo de convivência?

Sexualidade

4. Quais as diferentes maneiras que as pessoas vivem a sua sexualidade? 

Como você entende essas diferenças?

5. Com qual dessas formas citadas você se identifica?

HIV/AIDS

6. Há quanto tempo você convive com o HIV? 

7. Como tem sido a sua percepção quanto ao seu corpo após o resultado 

positivo ao HIV? Você observa alguma alteração (não somente biológica)? 

8. Como eram suas vivencias de lazer antes e após a confirmação da 

infecção?

9. A sua convivência com o HIV e a sua orientação homossexual interfere nas 

suas vivencias de lazer? Caso afirmativo, por que e como? 

10.  O grupo de convivência tem ajudado nas suas praticas de lazer? Como?

Você deseja fazer algum comentário sobre os temas acima tratados? Alguma 
sugestão?


