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RESUMO 

 

Desde o surgimento dos primeiros casos de infecção humana por HIV nos anos 

1980, a AIDS tem provocado diversas reações e suscitado intenso debate não 

apenas no meio científico como também em diferentes esferas sociais. No caso do 

presente trabalho de conclusão de curso, o foco do estudo recai nas representações 

do HIV no meio audiovisual (cinema, documentários e filmes televisivos). O objetivo 

central é examinar como a epidemia HIV/AIDS tem sido retratada na produção 

audiovisual desde o surgimento do primeiro caso da doença. Para tanto, o estudo se 

baseou no levantamento de filmes e documentários produzidos em diferentes 

décadas (dos anos 1980 a 2013), além da leitura de textos e obras específicas sobre 

o assunto em pauta. Buscou-se contextualizar a produção audiovisual tanto em 

relação aos processos sociais que caracterizaram cada década quanto no que diz 

respeito ao percurso da epidemia e ao debate travado ao longo do período. Temas 

como preconceito, estigma, morte social, AIDS, juventude e terceira idade, 

feminização da epidemia, políticas e intervenções públicas e práticas barebacking 

foram alguns dos temas destacados pelo estudo. A ideia que orientou o estudo foi, 

assim, examinar as representações da AIDS relacionadas a assuntos diretamente 

atrelados ao HIV ao longo do tempo, tais como: avanços científicos, aspectos 

sociais, a pandemia na África, a política de saúde, a influência do terceiro setor, o 

posicionamento de alguns governantes em relação às causas e à eficácia dos 

tratamentos disponíveis, além das ações tomadas em alguns países, que 

caracterizam o sucesso ou o fracasso em relação ao controle da epidemia. 

Pretende-se que o estudo contribua no sentido de propiciar um espaço para a 

reflexão e a interação perante a uma forma de arte tão influente como o cinema. 

Além disso, através deste TCC podemos viabilizar o repasse de informações, o 

intercâmbio de ideias e a construção de conhecimento, contribui, também, para a 

nossa visão em relação ao portador de HIV. 

 

 

 

Palavras-chave: HIV/AIDS. Cinema. Filmes. Orientação sexual. Epidemia. 

 

  



ABSTRACT 

 

Since the appearing of the first cases of human infection by HIV in the 1980s, AIDS 

has caused mixed reactions and given rise to intense debate not only in scientific 

circles but also in different social spheres. On this work course completion, the 

study's focus is on the representations of HIV in the audiovisual media (cinema, 

documentaries and television films). The main objective is to examine how the HIV / 

AIDS epidemic has been portrayed in audiovisual production since the emergence of 

the first case of the disease. However, the study was based on survey and 

documentary films produced in different decades (1980 to 2013), as well as reading 

texts and specific works about the subject. It attempted to contextualize the 

audiovisual production both in relation to social processes that characterize each 

decade as with regard to the course of the epidemic and caught debate over the 

period. Issues such as prejudice, stigma, social death, AIDS, youth and seniors, 

epidemic feminization, policies and interventions and unsafe practices were among 

the topics highlighted by the study. The idea that guided the study was thus to 

examine the representations of AIDS-related issues directly linked to HIV over time, 

such as scientific advances, social aspects, the pandemic in Africa, health policy, the 

influence of the third sector, the positioning of some governments about the causes 

and the effectiveness of treatments available, in addition to action taken in some 

countries, which characterize the success or failure in the control of the epidemic. It is 

intended that the study will contribute in order to provide a space for reflection and 

interaction towards a form of art as influential as the cinema. In addition, through this 

TTC can enable the transfer of information, the exchange of ideas and knowledge 

building, also contributes for our vision regarding HIV carrier. 

 

 

Keywords: Audiovisual media. HIV/AIDS. Cinema. Epidemic. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de conclusão de curso aborda as representações da AIDS 

nas obras audiovisuais (filmes e documentários). Surgida nos anos 1980, cercada de 

mistérios decorrentes do não conhecimento da etiologia da doença e sua altíssima 

letalidade, a AIDS tem seu percurso marcado por estigmas, preconceitos e 

discriminações, principalmente relacionados às chamadas “minorias” (homossexuais, 

mulheres, dentre outros). Acompanhar como a epidemia tem sido retratada na 

produção audiovisual desde o surgimento do primeiro caso da doença constitui o 

objetivo central deste TCC. 

Entende-se que as obras de arte, dentre elas as audiovisuais, não são neutras. 

Ao contrário, como criações humanas, elas expressam percepções, emoções e ideias 

presentes em um dado contexto histórico. São, portanto, carreadas de significados. 

Nesses termos, esse TCC parte do reconhecimento de que filmes e documentários têm 

uma contribuição social, na medida em que podem incentivar pessoas e grupos sociais 

a questionar e repensar valores e outros símbolos sociais, a construir relações sociais 

mais conscientes e sólidas, a desmistificar e conhecer melhor o mundo em que vivem. 

Como a AIDS é retratada no cinema? As abordagens têm enfrentado os 

preconceitos e estigmas relacionados à epidemia? Ou têm reforçado os mesmos? Para 

buscar respostas a essas perguntas, o TCC enfoca a produção audiovisual ao longo de 

três décadas, desde o surgimento da epidemia no início dos anos oitenta até o 

presente momento. Assim, busca-se traçar um panorama, desde o primeiro filme sobre 

o HIV, quando pouco se sabia sobre a doença, ressaltando os desafios na década de 

oitenta quando a epidemia surge e milhares de pessoas são dizimadas pela AIDS. Será 

examinada a forma como os filmes retratam o portador do vírus HIV, o contexto da 

história de acordo com a época, os estereótipos apresentados, o preconceito explícito, 

entre outros assuntos relevantes. 

A ideia é, assim, examinar as representações da AIDS relacionadas a assuntos 

diretamente atrelados ao HIV ao longo dessas três décadas, tais como: avanços 

científicos, aspectos sociais, a pandemia na África, a política de saúde, a influência do 

terceiro setor, o posicionamento de alguns governantes em relação às causas e à 

eficácia dos tratamentos disponíveis, além das ações tomadas em alguns países, que 

caracterizam o sucesso ou o fracasso em relação ao controle da epidemia. 
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Para realizar o estudo, foram horas, dias e meses assistindo a vários filmes e 

documentários, rabiscando anotações, resumos e examinando a abordagem de um 

único assunto sob os mais diferentes pontos de vista exibidos em cada filme. Tudo isso 

amparado por informações de sites governamentais sobre a doença, além da leitura de 

estudiosos da temática em questão. 

A escolha dos filmes e documentários se fez a partir de alguns critérios. O 

primeiro deles foi a disponibilidade de acesso aos mesmos, com busca de obras 

integrais (não apenas trailers, por exemplo) em videolocadoras e na página da rede 

mundial de computadores (internet). Inicialmente, o estudo contaria apenas com filmes 

cinematográficos, mas a vasta produção de documentários fez com que esse tipo de 

veículo também fosse incorporado. Buscou-se relacionar as obras audiovisuais a cada 

contexto da epidemia, sendo selecionadas aquelas que abordassem aspectos e/ ou 

grupos diferenciados, como crianças, mulheres, homossexuais, hemofílicos, etc. As 

narrativas dessas obras foram consideradas de forma a compreendê-las a partir do 

contexto exposto, através dos diversos posicionamentos sociais, históricos e culturais 

ao longo do tempo. Algumas, inclusive, colaboraram para que nosso entendimento 

acerca de um assunto fosse reinterpretado.  

Foi dedicado um capítulo especialmente à AIDS no continente africano. A 

trajetória da epidemia nesse continente revela um quadro extremamente devastador, 

que expressa o abandono das autoridades locais e internacionais em relação ao 

continente. A AIDS assume proporções gigantescas na África, o que permite identificar 

como as desigualdades sociais afetam a trajetória da epidemia. Além disso, outro fator 

que suscitou a escolha por esse tema foi devido ao autor deste trabalho ter visitado 

algumas vezes o continente africano e ter se deparado com a situação precária da 

população que vive principalmente em regiões afastadas, ausentes de informação, 

alimentação e cuidados médicos, algo que só agrava a situação da AIDS no continente. 

Vale destacar que não é intenção deste TCC julgar se estão certas ou erradas 

as representações da AIDS nos filmes aqui apresentados. Ao contrário, a perspectiva 

que orienta o estudo é problematizar essa produção em termos das imagens e 

significados (des) construídos nessas obras.  

 Entendemos que o momento atual é extremamente delicado no que diz respeito 

não apenas ao combate à epidemia da AIDS, mas em relação ao conjunto das políticas 
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sociais, seja no Brasil, seja no mundo capitalista ocidental como um todo. Em um 

contexto de forte restrição econômica e avanço dos ideais neoliberais, as políticas 

sociais têm sofrido um grave retrocesso, com cortes no investimentos públicos e 

limitação a grupos alvos específicos. Em uma sociedade desigual como a brasileira, os 

efeitos dessa retração têm sido justamente o aprofundamento das desigualdades 

sociais, em direção oposta à efetivação das políticas sociais enquanto direito humano e 

de cidadania. Isto é, as políticas públicas sociais são, do ponto de vista neoliberal, 

ações do Estado na tentativa de amenizar os desequilíbrios gerados pelo 

desenvolvimento da acumulação capitalista. 

No intuito de alcançar o objetivo apresentado, dividimos esse trabalho em três 

capítulos: O primeiro capítulo se propôs a realizar um breve registro da AIDS no Brasil 

e no mundo ao longo de três décadas, um período marcado por importantes transições 

na área cientifica e social. Esse capítulo menciona o estigma da doença vinculado à 

orientação sexual (homossexualidade), o desconhecimento sobre a doença, a ausência 

de tratamento, o intenso preconceito e as estatísticas da época, os primeiros 

medicamentos, a posição da igreja e dos governantes, a conscientização através da 

educação, campanhas, dentre outros assuntos.  

No segundo capítulo, aprofundamos no tema principal deste trabalho ao 

problematizarmos e refletirmos a forma como o soropositivo é representado em 

diferentes obras audiovisuais nas décadas de 1980 e 1990. Consiste a esse item, os 

protagonistas estereotipados, a discriminação explícita, relações afetivas, o HIV na 

juventude, ativismo, a crítica à indústria farmacêutica, etc. O capítulo aborda ainda o 

HIV no cinema a partir dos anos 2000, quando ganha destaque uma série de 

documentários relacionados a temas como interesses científicos, eficácia das drogas, 

sorologia feminina, liberdade sexual na era pré - AIDS e práticas sexuais inseguras, 

além, é claro, dos filmes que discutem o assunto, muitos deles remontando o início da 

epidemia. 

Para a concepção desse segundo capítulo, selecionamos alguns filmes que 

abordaram diferentes assuntos, mas tendo como pano de fundo o HIV/AIDS. Além 

disso, optamos por narrativas de diferentes gêneros, tendo em consideração que a 

grande maioria dos filmes é do gênero drama. Impossível citar todos os filmes sobre a 

doença, por isso mesmo elegemos aqueles que debateram os temas mais relevantes, 

paralelo a sua disponibilidade nas videolocadoras. 
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No terceiro e último capítulo, temos a África como epicentro da epidemia, 

através do cinema que soube expor as mazelas reais de um povo carente de 

informação e ausente de apoio de seus próprios governantes, conforme alguns 

documentários abordam. As iniciativas bem sucedidas de alguns países africanos que 

usaram a religião como forma de prevenção ao vírus HIV, contrastam com a 

desigualdade de gênero, a pobreza, a violência, a poligamia, as tradições culturais, o 

sexismo e a ignorância em geral, comum na maioria dos países da região subsaariana.  

Na última parte deste trabalho de conclusão de curso, fizemos as considerações 

finais, destacando a influência dos filmes sobre essa temática, as transformações 

sociais ao longo dessas décadas, a postura da sociedade frente a esse assunto, a 

ignorância movida pela fé.  

Esperamos que este trabalho possa colaborar para a nossa percepção em 

relação à figura do portador do vírus HIV tal como exposto no cinema, sem clichês ou 

julgamentos e ao mesmo tempo analisar a trajetória da doença no Brasil e no mundo 

afora. 

Gostaríamos de chamar atenção para a contribuição dessa abordagem para o 

Serviço Social. Ao lidar com grupos sociais marginalizados, estigmatizados e violados 

em seus direitos, o Serviço Social pode encontrar nas obras audiovisuais um 

importante aliado na construção de práticas profissionais que não apenas informem 

seu público-alvo, mas também contribuam para a reflexão e tomada de consciência 

como sujeito ativo em um mundo marcado por profundas e injustas desigualdades 

sociais. 
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Capítulo 1 – A epidemia da AIDS: um breve registro histórico 

Esse capítulo se destina a abordar, ainda que de forma breve, a trajetória 

histórica da epidemia de AIDS, desde seu surgimento até as tendências atuais, com 

especial atenção para a realidade brasileira. Nessa trajetória histórica, priorizou-se 

enfocar as representações sociais em torno da epidemia da AIDS e de seus 

portadores, bem como as respostas construídas para o enfrentamento da doença. 

 

1.1. AIDS e estigma: um panorama da epidemia desde suas origens 

O início dos anos 1980 se deparou com uma estranha e mortal doença que 

atingia os Estados Unidos, o Haiti e a África Central. As primeiras vítimas identificadas 

eram homossexuais masculinos, oriundos das cidades norte-americanas de São 

Francisco, Los Angeles e Nova York, que apresentavam uma enorme diminuição da 

imunidade celular. Não tardou para que a desconhecida doença fosse associada à 

homossexualidade, sendo identificada como “câncer gay”. Era o início de uma 

discussão que envolvia morte, preconceito e sexo. 

No ano de 1982, novos casos foram identificados, agora em homens bissexuais, 

profissionais do sexo e usuários de drogas. Já comumente estigmatizados, esses 

grupos viram crescer ainda mais a discriminação em função de seus comportamentos 

considerados “desviantes” e “anormais” em relação aos padrões sociais vigentes. 

Como aponta Soares (2002), apesar do profundo desconhecimento científico sobre a 

AIDS à época, referências simbólicas sobre a doença começavam a se cristalizar, 

graças, em grande medida, à influência da mídia e ao tom geralmente alarmista de 

suas matérias. Para Tronca (2000:133), “um suposto 'estilo de vida gay', cruzado com o 

uso de drogas inalantes (poppers), foi o parâmetro segundo o qual a epidemiologia 

construiu a história da AIDS nos Estados Unidos”. 

Ao mesmo tempo, pessoas que passavam por cirurgias e/ ou transfusões 

sanguíneas também acabaram sendo infectadas pela AIDS, na medida em que ainda 

não existiam técnicas para detectar o vírus. A “misteriosa doença” logo preocupou as 

autoridades de saúde pública nos Estados Unidos que adotou a expressão “Doença 

dos 5H”, devido ao perfil das pessoas infectadas: homossexuais, haitianos, 
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heroinômanos (usuários de heroína injetável), hemofílicos e hookers (termo em inglês 

para profissionais do sexo). 

A epidemia da AIDS gerou grande impacto na sociedade em uma época ausente 

de informações cientificamente concretas. Logo o preconceito emergiu junto àqueles 

que possuíam o vírus ou mesmo que faziam parte do considerado grupo de risco. 

Expressões como “câncer gay” ou “peste gay” passaram a ser associadas à AIDS 

aumentando ainda mais a discriminação e a intolerância em relação à orientação 

sexual. 

A década de 1980 foi marcada, assim, pelo surgimento da epidemia da AIDS, a 

qual veio acompanhada de proposições de mudanças expressivas em todos os 

campos (principalmente na área de saúde e social). Sem sombra de dúvidas, trata-se 

de um período de transformações importantes para toda uma geração recém-saída da 

revolução sexual vivenciada nos anos setenta. Essas transformações (surgimento da 

AIDS) obrigaram a sociedade a refletir a respeito e a medicina a procurar respostas 

para a epidemia que em um curto prazo de tempo levava as vítimas a óbito. Pouco se 

sabia a respeito da doença, a não ser alguns fatores potenciais de risco, tais como a 

transmissão pelo contato sexual, o uso de drogas injetáveis ou mesmo exposição a 

sangue e derivados. A medicina corria contra o tempo procurando respostas para a 

doença que vitimava milhares de pessoas ao redor do mundo, especialmente 

homossexuais masculinos. 

Em 1984, a equipe do médico Luc Montagnier, do Instituto Pasteur, na França, 

isola e caracteriza um retrovírus como o causador da AIDS. Tem início uma disputa 

entre os grupos de médicos do americano Robert Gallo e do francês Montagnier pela 

descoberta do vírus HIV. (BRASIL: 2015). 

Em meados de 1985, ocorre um grande avanço no controle da epidemia: a 

criação de testes para diagnosticar a infecção pelo HIV, que foram utilizados nas 

triagens para banco de sangue, reduzindo em quase cem por cento a transmissão do 

vírus HIV através de transfusão de sanguínea.  

Dois anos depois, a Assembleia Mundial de Saúde, com apoio da Organização 

das Nações Unidas (ONU), transforma o dia 1° de dezembro em Dia Mundial de Luta 

contra a AIDS, no intuito de efetivar a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a 

compreensão em relação às pessoas infectadas pelo HIV. (BRASIL: 2015). 
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Descoberta inicialmente, conforme citamos, nos Estados Unidos, Haiti e África 

Central, não tardou para que surgissem sinais da epidemia em outros países. O “perfil” 

das vítimas também se expandiu. Se no passado a AIDS estava relacionada a um 

“grupo de risco”, isto é, homens que fazem sexo com homens (HSH), profissionais do 

sexo, usuários de drogas, pacientes transfundidos por sangue e hemoderivados, um 

outro perfil que até então não se enquadrava nessa categoria de “risco”, chamou 

atenção da sociedade a partir do momento em que os heterossexuais se descobriram 

portadores da doença. 

De fato, alguns anos depois do início da epidemia, surgiram os primeiros casos 

envolvendo heterossexuais e crianças infectadas pelo vírus da AIDS, principalmente 

durante a gestação, conhecida como transmissão vertical1. 

A partir do momento em que a medicina estabelece, nos primórdios da doença, 

como grupo de risco alvo os homossexuais e usuários de drogas, não estaria ela 

afirmando que heterossexuais estariam imunes ao HIV, colaborando dessa forma para 

a disseminação da AIDS? Teria sido uma falha da medicina estigmatizar uma 

determinada comunidade (homossexual) como a principal vítima da AIDS? 

Em face dos novos contornos da epidemia, a expressão comportamento de risco 

veio em um momento onde o HIV já havia contaminado um grande número de pessoas 

que até então eram consideradas “fora de risco”. 

Ao não considerarem a relevância da identidade sexual na definição das  
práticas sexuais e na formação de redes sociais, as categorias 
comportamentais podem comprometer a compreensão das dimensões 
socioculturais da vulnerabilidade ao HIV nas pesquisas e ações em 
saúde.(MONTEIRO SS et al :2012:138) 

 

A expansão da epidemia gerou medos e receios a uma sociedade que pouco 

conhecimento tinha acerca da doença. No final da década de 1980, o AZT2 principal e 

único medicamento na época, não tão acessível em termos financeiros, forçou ativistas 

a exigirem que o fabricante Burroughs Wellcome reduzisse em 20% o valor da 

                                                           
1
 Infecção pelo vírus HIV passada de mãe para o filho durante o período de gestação 

 
2
 Zidovudina, um fármaco utilizado como antiviral, indicado para o tratamento da AIDS, sendo uma das 

primeiras drogas aprovadas para o tratamento (BRASIL:2015) 
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medicação. Naquele momento, o coquetel3 parecia ser a única esperança de 

tratamento. BRASIL: 2015 

A década de noventa revela números alarmantes, de acordo com a Organização 

Mundial de Saúde. Dez anos após a descoberta da AIDS, a doença já havia infectado 

10 milhões de pessoas pelo mundo, 11.805 casos só no Brasil. Mas em relação ao 

nosso país falaremos melhor no tópico seguinte (BRASIL:2015). 

Apesar dos avanços da medicina e de numerosas campanhas informativas 

sobre prevenção com enfoque no uso do preservativo, o preconceito ainda era grande. 

A mídia fazia ampla cobertura a respeito de qualquer progresso relacionado à epidemia 

desde o seu surgimento. Personalidades do showbiz demonstravam apoio à causa e 

outras faziam críticas baseadas em preceitos religiosos.  

Durante esse período, a cantora considerada a rainha da discoteca, a afro 

americana Donna Summer, declarou a um jornal que a AIDS era uma “punição de 

Deus” ao “estilo de vida imoral” dos homossexuais. A afirmação gerou protestos no 

mundo inteiro, obrigando a cantora a se retratar publicamente. Na ocasião ela negou 

ter feito a declaração publicada no New York Magazine. (Website:Oldschool1003). 

Essa pregação moralista que associava a AIDS a um tipo de penalidade divina, 

já havia sendo reproduzida por setores conservadores da sociedade, em especial as 

igrejas, conforme SILVA aborda no texto Maternidade e HIV/AIDS: um estudo das 

percepções de uma equipe de saúde sobre a gestante soropositiva : 

As igrejas associavam essa doença a grupos de pessoas que eram 
consideradas como “pecadoras”, “perversas” e que “receberam” essa 
doença como uma forma de “castigo de Deus” (SILVA: 2007, p.12) 

 

O discurso propagado pelas instituições religiosas soa antiquado, tendo em vista 

que a infecção pelo HIV afeta indivíduos diversos em termos de sexo, orientação 

sexual, etnias e condições econômicas. Mais do que isso, reforça preconceitos e 

estigmas que tendem a segregar grupos sociais cujo modo de vida difere da 

normatividade social estabelecida. 

Ao longo dos anos, a medicina avança em termos de tratamento e novas drogas 

são criadas, aumentando a expectativa de vida do portador de HIV, e contribuindo para 

                                                           
3
 Conjunto de medicamentos antirretrovirais usado no tratamento da AIDS/HIV. 
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que o mesmo tenha uma vida similar àqueles que não possuem o vírus, apesar de 

alguns efeitos colaterais da medicação. 

Atualmente a AIDS não é mais vista como uma sentença de morte como no 

passado. O preconceito, embora ainda exista, não parece ter as mesmas 

características de antes. A AIDS tornou-se uma doença crônica, controlável através de 

medicamentos. Se no passado o HIV levava à morte em um curto prazo de tempo, hoje 

as pessoas infectadas têm uma expectativa de vida similar a uma pessoa saudável. 

 

1.2. A AIDS no Brasil 

No Brasil, o primeiro registro de caso de AIDS ocorreu em São Paulo, em 1980, 

no entanto somente dois anos depois foi identificado. Ainda hoje, as pessoas acreditam 

que HIV e AIDS são a mesma coisa, porém existe uma grande diferença: o HIV refere-

se ao vírus causador da doença infecciosa AIDS, logo podemos ressaltar que uma 

pessoa pode ser portadora do vírus HIV e não necessariamente vir a desenvolver a 

AIDS. 

Logo no início dos anos oitenta, duas importantes iniciativas são criadas para 

atenuar a situação da epidemia no país. É estruturado o primeiro programa de controle 

de AIDS no Brasil - o Programa da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e um 

ano depois é fundado o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS (GAPA), sendo a primeira 

ONG no Brasil e na América Latina sobre o assunto. Era a participação do terceiro 

setor na luta contra o avanço da AIDS no cenário brasileiro, principalmente em São 

Paulo. (BRASIL:2015). 

As organizações sociais continuam atuantes nos anos seguintes. Em 1986, 

surge no Rio de Janeiro, a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), ONG 

que tinha como objetivo mobilizar a sociedade para confrontar a epidemia da AIDS no 

Brasil e batalhar pelo acesso ao tratamento e assistência para os portadores do vírus 

HIV. (Abia.org, 2015). 

A epidemia da AIDS surgiu no contexto que aproxima a doença 
emergencial do desenvolvimento de política de saúde e dos direitos 
sociais e de cidadania, associando-os aos princípios do SUS. Nesse 
contexto, surgiram diversos protagonistas, tanto no âmbito 
governamental como em segmentos da sociedade civil, como, por 
exemplo, as organizações não governamentais (ONG), que aliados 
expressaram a urgência das respostas para assistência e prevenção da 
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doença, viabilizando a luta pela defesa dos Direitos Humanos em prol da 
inclusão das pessoas no sistema de saúde e reafirmando a importância 
do acesso universal, propiciando, assim, uma saúde digna para 
todos.(ARAÚJO: 2010: 87) 

Na primeira metade dos anos oitenta, ocorrem mais algumas ações importantes 

para o controle da epidemia, das quais se destaca a criação do Programa Nacional de 

DST e AIDS, pelo então Ministro da Saúde, Roberto Santos. Nesse mesmo período, a 

expressão “grupo de risco” é substituída pelo termo comportamento de risco, visto que 

a exposição ao HIV se deve a uma conduta de risco e não a uma identidade do sujeito 

(BRASIL: 2015). 

A evolução da AIDS em escala mundial mostrou que seus protagonistas 

poderiam ser qualquer um, independente do nível social, raça, faixa etária e gênero. 

Ainda em meados dos anos 1980, as campanhas de prevenção ao vírus HIV tiveram 

como foco também as mulheres. Os cartazes da época mostravam casais 

homossexuais e heterossexuais. Algumas campanhas eram agressivas e explícitas 

(mostrando os genitais). Outras apelavam para o humor. No entanto todas elas 

focavam no uso do preservativo e na desmistificação do preconceito do HIV. 

Paralelo às campanhas, a medicina dá um passo adiante em 1987, ao utilizar o 

medicamento para pacientes com câncer conhecido como AZT. Este reduzia a 

multiplicação do HIV, representando uma esperança no tratamento quase 10 anos após 

o surgimento da doença. (BRASIL: 2015) 

Durante esse período, ocorreram importantes mudanças no cenário político 

brasileiro com a promulgação da Constituição Federal de 1988, servindo de referência 

no que diz respeito à saúde, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), cujos  

princípios eram baseados na equidade, integralidade e universalização do direito à 

saúde, promovendo assim uma reorganização do setor. 

O surgimento dessa epidemia e sua rápida evolução refletiram a crise 
que a saúde pública do país atravessava, norteando proposições 
baseadas nos princípios constitucionais e no SUS , transformando os 
impasses da saúde em ações cujos eixos fundamentais foram o resgate 
da ética, da dignidade, do direito ao diagnóstico, à prevenção e à 
assistência aos portadores do HIV/AIDS, com o objetivo de alterar a 
situação de exclusão e de desigualdade, acenando conquistas 
fundamentais para toda a população brasileira.(ARAUJO:2010:87) 
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Em 1988, já se contabilizam 4.535 casos notificados, quase o dobro em relação 

ao ano anterior, ao mesmo tempo em que era registrado o primeiro caso de HIV em 

uma comunidade indígena. (Ministério da Saúde: 2015).  

A década de oitenta terminava deixando um rastro devastador de óbitos 

ocasionados pelo HIV. Se antes o público potencial eram os homossexuais, hemofílicos 

e usuários de drogas, nove anos depois constatou-se que qualquer um estava 

vulnerável a doença independente de sua orientação sexual. Mulheres e homens 

heterossexuais (em sua maioria com baixo nível de escolaridade) passaram a compor 

um novo quadro de portadores de HIV e o estigma que somente os “anormais” estavam 

sujeitos a doença ficou no passado. A AIDS não fazia distinção social, econômica, 

racial, cultural ou política. 

De acordo com PEREIRA E NICHIATA (2011), houve uma transformação no 

quadro epidemiológico dessa patologia, que agora apresenta novas situações de 

enfrentamento: a crescente interiorização, a pauperização e a feminilização, refletindo 

nas desigualdades da sociedade brasileira. 

Os desafios diante do número de infectados pelo HIV que aumentava de forma 

expressiva a cada ano obrigaram o poder público a adotar ações que pudessem 

prevenir, assessorar e monitorar aqueles que já possuíam a doença. Dessa forma é 

implantado nos fins dos anos 1980, o primeiro Centro de Testagem e Aconselhamento 

(CTA). 

O primeiro CTA é criado em 1988, conhecido na época como Centro de 

Testagem Anônima, em função do seu caráter sigiloso e veio de encontro a uma 

proposta de fornecer o acesso ao teste anti-HIV e outras DST para a população, 

fazendo assim uma intermediação entre a prevenção e a assistência; Sendo assim, 

diante de um resultado positivo o usuário é encaminhado para os serviços de 

referência da rede pública. O serviço oferecido pelo CTA é gratuito e confidencial, e 

engloba além do teste, o aconselhamento coletivo e/ou individual pré e pós-teste. 

O CTA tem o propósito de: estimular a adoção de medidas de prevenção; 
reduzir o impacto emocional e ampliar o acesso ao diagnóstico e 
tratamento da infecção pelo HIV, DST, sífilis e hepatites B e C; propiciar a 
reflexão dos usuários sobre sexualidade e gênero, na perspectiva dos 
direitos sexuais e reprodutivos; estimular o diagnóstico de parceiro(a)s 
sexuais.(Monteiro, 2012:s/p) 
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 Ao longo dos anos, novas demandas foram surgindo nos CTA, como o teste 

rápido, a testagem para hepatites virais. Ao mesmo tempo, as tendências de 

feminização, interiorização e pauperização da epidemia contribuíram para gerar a 

necessidade de novas formas de ampliação ao diagnóstico, isto é, sua implantação na 

rede básica de saúde.  

Além disso, houve também um conhecimento maior da população brasileira 

sobre os modos de prevenção e transmissão do HIV, o que reforça a importância 

desses serviços na disseminação de informações corretas e cientificamente 

embasadas sobre a doença. (Ministério da Saúde: 2010) 

 Em meio a dados aterradores a respeito do aumento da contaminação pelo vírus 

HIV, houve também conquistas no que se refere a direitos. Em 1991, teve início ao 

processo de obtenção e distribuição gratuita de antirretrovirais (esses medicamentos 

tinham como função dificultar a multiplicação do HIV). (BRASIL: 2015) 

Essa iniciativa veio a confirmar a saúde como um direito de todos e um dever do 

Estado. O “coquetel anti-AIDS” como ficou conhecido, possibilitou uma melhor 

qualidade de vida para os soropositivos, diminuindo, assim, a taxa de mortalidade e 

ampliando, dessa forma, o tempo de sobrevida deles, além do acesso à medicação a 

todos os portadores. 

Apesar de todas as campanhas informativas e os avanços da medicina, o 

preconceito ainda era grande. Em 1992, a pequena Sheila Cartopassi de Oliveira, de  

apenas cinco anos, teve a matrícula recusada em uma escola de São Paulo, por ser  

HIV+, gerando indignação da sociedade e uma rediscussão sobre o assunto. (BRASIL: 

2015). 

Para o médico Dráuzio Varella, que tratou dos primeiros casos de AIDS em São 

Paulo, é difícil lidar com o preconceito quando o mesmo já existia antes mesmo da 

AIDS surgir, isto é, a discriminação com aqueles que possuem um comportamento 

sexual tido como “diferente”. Para ele, esse preconceito ainda irá se manter por um 

longo tempo. 

Em contrapartida, o Ministério da Saúde lança a campanha “Vamos Todos 

Contra a AIDS de Mãos dadas com a Vida” e os procedimentos para o tratamento da 

AIDS são incluídos na tabela do SUS pelo Ministério da Saúde. Nesse período, os 
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números apontavam para 14.924 casos de HIV no Brasil, um aumento expressivo 

apesar de todos os esforços (BRASIL: 2015). 

No documentário intitulado “HIV Hoje” (Brasil - 2014), o médico Dráuzio Varella 

afirma que houve uma grande conscientização em relação a AIDS a partir dos anos 

1990, pois anteriormente àquela época não havia um tratamento eficaz, as pessoas 

infectadas morriam após um longo sofrimento, transparecendo extrema magreza, um 

quadro repleto de infecções, dentre outras anomalias visíveis fisicamente, uma imagem 

forte que causava impacto na sociedade. No entanto, com o surgimento dos 

antirretrovirais, a AIDS deixou de ser uma doença fatal para se tornar uma doença que 

vem se “cronificando”. 

Segundo o documentário, houve até aquele ano um aumento de 11% na 

contaminação pelo HIV, principalmente entre os jovens gays de 15 e 24 anos. Diante 

desse dado, uma questão surge: Por que esse aumento? Será que os jovens perderam 

o medo da doença? Para Varella, houve uma espécie de “recesso” educacional para as 

novas gerações em relação à AIDS, associado à eficácia dos antirretrovirais que a 

transformaram em uma doença “controlável” e não mais letal como era no passado. 

Porém, esses medicamentos provocam em algumas pessoas efeitos colaterais, como: 

ânsia de vômito, tonturas, diarreia, sono excessivo, risco maior de desenvolver 

diabetes, alterações ósseas dentre outros sintomas. 

A cada 04 infectados, 01 desconhece ser portador do vírus HIV conforme afirma 

o médico Francisco Ivanildo, supervisor da equipe de infectologia do ambulatório do 

hospital Emilio Ribas, localizado em São Paulo. O documentário também expõe o uso 

do PEP (Pós Exposição Profilática4), em caso de uma relação sexual desprotegida, 

rompimento do preservativo ou qualquer outra situação que represente ameaça de 

contaminação, o antirretroviral evita o contágio, se o tratamento que dura em média 28 

dias for iniciado em até 72 horas após a exposição ao risco.  

No Brasil, alguns centros de estudos no Rio de Janeiro e em São Paulo já estão 

realizando testes no que se refere à profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP). De acordo 

com informações disponíveis no site oficial da pesquisa (http://prepbrasil.com.br/), 

serão incluídos 500 homens que fazem sexo com homens (HSH), travestis e mulheres 

                                                           
4
 A Pós-Exposição Profilática (PEP) é um tratamento de 4 semanas com doses diárias de medicamentos 

(em forma de pílula) contra o HIV/VIH, que pode reduzir as chances de infecção após a exposição ao 
vírus 
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transexuais com risco de contrair a doença. Todos os candidatos serão acompanhados 

por uma equipe especializada composta por médicos, enfermeiros e psicólogos durante 

todo o processo. Esse estudo vai avaliar a aceitação, a viabilidade e a melhor forma de 

oferecer a PrEP à população brasileira como forma de prevenção ao vírus HIV. É 

preciso, contudo, considerar as implicações desse processo para o combate à 

epidemia, na medida em que é grande o risco de medicalização da AIDS, enquanto os 

mecanismos de prevenção tendem a ser deixados de lado. 

De acordo com Santos (2000, p.3), a AIDS “é um tema contemporâneo, que se 

infiltrou na vida de muitas pessoas, que fez ressurgir antigos temores (...) se 

reconfigurando, se ensaiando de outros modos, se transformando, atingindo outros 

públicos, fazendo novos números, figurando novos gráficos...”. 

Na metade da década de noventa, ocorre uma diminuição da taxa de 

mortalidade por AIDS no Brasil, porém em contrapartida há um aumento nos casos de 

infecção pelas mulheres, em municípios do interior do país e um crescimento relevante 

na população de baixa renda e escolaridade. (BRASIL, 2015) 

Mudanças significativas ocorrem no âmbito da saúde no Brasil. A rede pública de 

saúde passa a fornecer gratuitamente onze medicamentos diferentes. Na área jurídica, 

a legislação define como obrigatória a cobertura de despesas hospitalares com AIDS 

pelos seguros-saúde privado, mas isso não garante o acesso ao tratamento 

antirretroviral (BRASIL, 2015). 

Nesse mesmo período (1998), ocorre o lançamento da Campanha “Sem 

Camisinha, Não Tem Carnaval ” unindo humor com informação, tendo em vista o 

aumento de usuários nos Centros de Testagem e Aconselhamento após o período 

carnavalesco. Por isso mesmo, as campanhas de prevenção são divulgadas mais 

intensivamente antes do carnaval, quando o adequado seria durante o ano inteiro e 

não em uma época específica. 

No final dos anos noventa, mais precisamente em 1998, a medicina se destaca 

ao lançar no mercado o remédio Viagra, voltado para homens com problemas de 

disfunção erétil. Apesar da impotência sexual ser um problema que atinge milhares de 

homens acima de 40 anos, o “diamante azul” como ficou conhecido na época, 

significou a retomada de uma vida sexual ativa e muitas vezes desprotegida. 
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De acordo com Maria Beatriz Dreyer, Representante Legal da Rede Nacional de 

Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, de 1997 a 2002 a incidência da AIDS entre homens 

com 60 anos ou mais cresceu 50% de acordo com dados do Ministério da Saúde. O 

Viagra não trouxe somente a virilidade sexual da juventude, trouxe também a AIDS em 

uma faixa etária que parecia excluída do comportamento de risco. 

Segundo dados do Ministério da Saúde, 2% da população acima de 60 
anos são portadores do vírus HIV, o que significa que 5.500 idosos tem a 
doença. Em Belo Horizonte, 3% da população de idosos tem o vírus, 
número acima da média nacional. (Pacheco: 2004) 

 

Podemos considerar uma tarefa difícil detectar a taxa de infecção do HIV entre a 

população idosa, levando-se em conta que poucos fazem o teste de HIV. Em muitos 

casos, quando a doença é descoberta, já se encontra em estágio avançado e pouco 

pode ser realmente feito. Campanhas de prevenção foram criadas para a terceira 

idade, cujo foco era a informação. 

A década de noventa termina com resultados mais otimistas do que os anos 

anteriores, à medida que aumenta consideravelmente a qualidade de vida dos 

portadores do HIV e uma redução de 50% na mortalidade dos pacientes infectados 

(Ministério da Saúde: 2015).  O início do novo século revela uma esperança que a cura 

pode estar próxima e marca o reconhecimento do programa brasileiro de controle do 

vírus HIV e AIDS, transformado em exemplo internacional.  

O Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais estima 
aproximadamente 734 mil pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil no 
ano de 2014, correspondendo a uma prevalência de 0,4%.Na população 
de 15 a 49 anos, a prevalência é de 0,6%, sendo 0,7% em homens e 
0,4% em mulheres. Entre os jovens de 17 a 21 anos do sexo masculino, 
a prevalência estimada em 2007 foi de 0,12% e 1,2% nos homens que 
fazem sexo com homens (HSH) da mesma faixa etária.(Boletim 
Epidemiológico HIV/AIDS 2014) 

 

Sem sombra de dúvida, as décadas de 1980 e 1990 representaram um período 

crucial em relação à AIDS, gerando transformações e rediscussões. Neste contexto, o 

cinema tem sido um importante veículo propagador de ideias e questionamentos em 

torno da AIDS. 

 As polêmicas em torno da AIDS atraíram à atenção do cinema norte americano e  

alguns poucos filmes foram produzidos ao longo da década de 1980, alguns deles com 
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bastante repercussão, mas sempre associando a temática AIDS aos homossexuais, 

muitas vezes com personagens “estereotipados” em dramas que reforçavam 

principalmente o preconceito que existia na época. 

No capítulo II, examinaremos melhor as representações dos portadores de HIV 

na sétima arte, desde as primeiras narrativas sobre o vírus até as produções atuais. 

Descreveremos o perfil dos personagens retratados nesses filmes, as temáticas 

abordadas vinculadas a AIDS, os diversos gêneros que discutiram o tema, dentre 

outros assuntos. 

Até que ponto estes filmes colaboraram para aumentar o preconceito ou 

estimularam a discussão sobre o assunto? 
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Capítulo 2 – Um Panorama da AIDS nas obras audiovisuais ao longo 

de três décadas 

 

 Como visto no capítulo anterior, em 1981 surgiam os primeiros casos de AIDS 

divulgados pela imprensa, causando alarde a respeito daquela doença desconhecida 

que acometia principalmente gays e usuários de drogas. Não tardou muito para que o 

cinema abordasse essa temática, através de diferentes gêneros (drama, musical, 

documentário e até mesmo comédia). Neste capítulo, buscaremos enfocar de que 

forma a AIDS foi retratada no cinema ao longo do tempo. Este enfoque considerou o 

período de 1985, ano em que foi lançado o primeiro filme televisivo sobre o tema 

(Aconteceu comigo, EUA - 1985) até 2013, ano em que se encerrou o levantamento de 

títulos em videolocadoras. Buscou-se abordar os filmes relacionando seu conteúdo ao 

contexto em que foram produzidos, de forma a identificar as influências deste contexto 

no modo como a AIDS era retratada, ao mesmo tempo em que estas produções 

contribuíram para a construção de uma imagem social em torno da AIDS. Nesta 

perspectiva, optou-se por apresentar esse conteúdo segundo ordem cronológica, 

demarcando os principais momentos em que a epidemia apresentava mudanças de 

curso. 

 Para Paula Treichler (1999), a epidemia da AIDS gerou uma “epidemia de 

significações”, devido ao número enorme e discordante de metáforas e produções 

discursivas geradas ao longo de quase três décadas desde a sua identificação. É 

relevante destacarmos a variedade de produções cinematográficas sobre o tema 

produzidas no século XX e as demais produções atuais. 

 Ao traçarmos um panorama dessas três décadas, poderíamos afirmar que os 

anos oitenta foram a década mais preconceituosa em relação ao HIV ao exibir nas 

telas somente homossexuais masculinos? Seria apenas um reflexo da ausência de 

informações mais concretas existente naquele período? Essas e outras questões 

embasaram este capítulo. 
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2.1. A arte audiovisual como forma de expressão: breves comentários 

 A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e 

sua cultura. Ela pode ser representada de várias formas, em especial na música, na 

escultura, na pintura, no teatro, entre outras. Para alguns, a arte tem o poder e a 

capacidade de manifestar emocionalmente as ideias mais elevadas ao alcance do ser 

humano. 

 De acordo com Hegel, o espírito (caráter essencial do gênero humano) se 

manifesta de várias formas, sendo uma delas a arte: 

O homem como espírito não é algo imediato, mas sim algo de 
essencialmente reflexo, retornando a si mesmo. Esse movimento 
de mediação é um momento essencial do espírito. Sua atividade é 
o ir além da imediaticidade, a negação da imediaticidade, e, 
assim, o ato de retornar a si mesmo; O espírito, portanto, é o que 
ele faz a si mesmo com sua atividade. Só o que retornou a si é o 
sujeito, é verdadeira realidade. O espírito só existe como resultado 
de si mesmo (Hegel, 1927,p. 35) 

 

 Na história da humanidade, a arte tem ocupado um importantíssimo espaço na 

sociedade. A arte é uma forma de expressão de seu autor, representa suas ideias e 

valores. Assim é o cinema, uma das artes mais reconhecidas e importantes da 

atualidade, dentre as onze existentes, por se classificar na sétima ordem, surge daí a 

expressão “sétima arte”. Dentro desta perspectiva, o cinema integra um dos variados 

modos de expressão cultural da sociedade contemporânea. Morin (1997) examina o 

cinema tanto na sua condição de arte/indústria como de produto do mass media, além 

de destacar seu grande potencial para compor a formação cultural e as visões de 

mundo de indivíduos e grupos localizados em posições que facilitam o poder do cinema 

como expressão de cultivo afetivo-intelectual. 

 Para Veruska Anacirema (s/d), o cinema faz parte da vida de muitas pessoas, 

estabelecendo-se de forma marcante na memória social de vários grupos e sociedades 

e comparecendo como um importante lugar de reflexão sobre a produção de sentidos e 

de significação social. Neste sentido, os filmes colaboram na transmissão de 

conhecimentos, da formação de hábitos e comportamentos e, ainda, contribui para o 

aparecimento, manutenção ou a transformação de discursos, gostos, condutas e 

afetos, conforme aborda Almeida (1999: 56): 
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“O cinema, ao mesmo tempo, cria ficção e realidades, em imagens 
agentes e potentes, e produz memória. Uma arte (no sentido atual) ao 
mesmo tempo um artifício. Artifício que produz conhecimento real e 
práticas de vida” (ALMEIDA, 1999, p. 56). 

 

 O cinema reproduz imagens da realidade ou ficção, que levam à reflexão, 

constituindo, assim, um elemento importante na formação cultural dos sujeitos.  Além 

de uma forma de expressão, o cinema pode ser visto como um meio de dominação 

ideológica também. A burguesia como classe dominante no modo de produção 

capitalista, precisa criar estratégias de dominação que vão além da coerção física, isto 

é, uma dominação ideológica. A ideologia pode estar associada a ações políticas, 

econômicas e sociais conforme os interesses da classe dominante. Para Gramsci 

(apud Ferreira e Almeida, 2014), a elite emprega a ideologia para impor seus interesses 

às outras classes sociais – a massa. 

 Dentre as ferramentas de dominação ideológica, temos a propaganda, os filmes 

e novelas, etc. O ser humano absorve cultura e esta faz parte da vida do ser humano, 

sendo usado pela burguesia para manter a sua dominação ideológica, conforme 

discutido por Ferreira e Almeida (2014). 

 Alguns filmes são produzidos no intuito de transmitir um problema social comum 

em uma determinada região. O cinema africano, como será apresentado 

posteriormente neste trabalho, rompe com tradicionais gêneros americanos (comédias, 

ficção científica etc) e aborda temáticas que estão relacionadas a questões políticas e 

sociais atuais. Neste caso, podemos citar a AIDS amplamente discutida em filmes e 

documentários produzidos no continente negro, principalmente na região subsaariana, 

principal foco da epidemia. Assim, se desenvolve um cinema ainda desconhecido em 

outros continentes, em que a realidade social é mostrada nas narrativas, na maioria 

das vezes através de temáticas ligadas aos problemas sociais de um país: a epidemia 

do HIV, o misticismo (tradições culturais) e a desigualdade social que predominam em 

alguns países da África citados em documentários e filmes neste trabalho de conclusão 

de curso. 

 Do ponto de vista que se discute neste trabalho, o cinema é considerado uma 

construção social, dada sua abrangência na história, seu poderio econômico e força 

cultural. A arte através do cinema revela personagens, histórias e situações que nos 
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influenciam de diversas formas, gerando sentimentos variados, conforme citamos 

anteriormente. 

 A relação entre cinema e educação é parte da própria história do cinema, pois 

desde os seus primórdios os filmes eram uma poderosa ferramenta para instrução, 

educação e reflexão humana, conforme argumenta Gabriela Vesce (s/d). Importante 

observar como os filmes, as imagens e os estímulos audiovisuais educam as pessoas 

e influenciam seu imaginário. O cinema hollywoodiano hegemônico impõe sua força e 

seus padrões como se fosse a única forma correta de fazer cinema. Os filmes de modo 

geral (não importando a sua origem), são capazes de mudar conceitos, influenciar 

gerações e transformar uma sociedade. É sem sombra de dúvida uma forma de 

expressão influente e dominante. 

 Os filmes possuem meios capazes de informar a maneira como compreendemos 

as coisas e de lançar argumentos relacionados aos aprendizados sociais. Podemos 

dizer que a sétima arte vai além de um simples entretenimento, ou de uma forma 

singular de representação e informação do mundo real; ela é um bem de ampla 

significação social, conforme destaca Anacirema (s/d). 

 Em outro texto (CARVALHO et al., 2010), o cinema é visto mais do que 

entretenimento e arte: trata-se de um elemento cultural que nos aproxima da 

complexidade do mundo em que vivemos, nos instiga a refleti-lo e a transformá-lo. A 

exibição de um filme e a análise posterior do mesmo garante necessariamente a 

transmissão de determinados conhecimentos e pode conduzir à construção de outros a 

depender da recepção do espectador. Para Fabris (2005), o cinema é como “textos 

culturais que exercem uma pedagogia, ensinam coisas, nos ajudam a olhar e a 

conhecer a sociedade em que vivemos e produzem significados sociais (FABRIS, 2005, 

p. 28) 

 Considerado uma das artes mais propagadas no mundo, o cinema abrange 

milhões de espectadores, possuindo essa característica de estimular os sentidos e as 

emoções através do entretenimento. No entanto, o público que tem acesso a essa arte 

é também um reflexo da estrutura econômica e cultural da sociedade em geral. Isto é, 

nem todos têm acesso, tornando-se restrito às classes mais favorecidas 

economicamente.  
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 Os cinemas localizam-se em centros comerciais (shoppings), ambiente este 

muitas vezes não frequentado pela população com menor poder aquisitivo, 

evidenciando assim uma amostra da desigualdade social. Nesse sentido, cabe 

considerar os recursos audiovisuais como importante instrumento de trabalho a ser 

utilizado pelos assistentes sociais, na medida em que proporciona aos usuários do 

Serviço Social o acesso ao cinema, é coloca-los em uma posição contraditória, pois 

apresenta o fascinante universo da arte cinematográfica e, ao mesmo tempo, 

representa a própria negação deste universo, em função da situação econômica na 

sociedade capitalista, onde o acesso à arte não é a prioridade em uma população 

carente de necessidades básicas. O uso de filmes pelo assistente social para fins 

didáticos requer um planejamento a priori. Além da temática, é preciso compreender a 

época de sua produção e sobretudo os valores, concepções e visões do público alvo. 

 As narrativas possuem e revelam detalhes que aparecem para alguns e se 

escondem para outros, interpretações a partir do ponto de vista pessoal de cada um. 

Nesta direção, tende a gerar reflexões que podem ser debatidas antes e após a 

exibição, assimilar conexões com a realidade do público. Para Chauí: 

Quando a interiorização não ocorre, isto é, quando o sujeito não se 
reconhece como produtor das obras e como sujeito da história, mas 
toma as obras e a história como forças estranhas, exteriores, alheias a 
ele e que o dominam e perseguem, temos o que Hegel designa como 
alienação (Chauí, 1984, p.41) 

 

 Podemos também observar a situação diante de outro ângulo: a imagem do 

assistente social na mídia e no cinema propicia visibilidade social da profissão. Em 

contrapartida, essa visão é ambígua, pois na maioria das vezes ele é mostrado de 

forma negativa, sem transparecer os seus compromissos éticos. Isto é, a 

representação social que o cinema expõe sobre o trabalho do Assistente Social poucas 

vezes retrata as contradições que marcam a atuação do profissional.  

 Essa imagem negativa exposta na mídia é fruto de estigmas do passado, 

quando a profissão estava associada ao caráter de “ajuda” e vínculo religioso.  Assim 

como o cinema pode ser usado de forma educativa em algumas ações do Serviço 

Social ou mesmo na vida acadêmica do discente, a mídia em geral deveria retratar o 

assistente social de acordo com os preceitos da profissão (efetivação e garantia de 
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direitos de acordo com o projeto ético político), sem aquela visão antiquada (caridade e 

filantropia) do passado. 

 É sobre essa perspectiva que se abordam neste TCC as representações da 

AIDS no cinema e em filmes televisivos. 

 

 

2.2. A AIDS nos filmes dos anos 1980 

 Os primeiros registros na mídia sobre a “doença misteriosa” divulgados na 

imprensa ocorreram no jornal The New York Native, um jornal destinado ao público gay 

que divulgou a notícia de que jovens homossexuais estavam, inexplicavelmente, 

contraindo uma estranha doença que levava a óbito em um curto prazo de tempo. Não 

demorou muito para que promiscuidade, práticas sexuais consideradas “anormais” e a 

comunidade homossexual como a principal protagonista passassem a caracterizar o 

estereótipo da AIDS na época. Em que medida a filmografia refletiu essa visão 

estigmatizada, expressando e/ou reforçando o preconceito que já existia na época? Ou 

será que essa produção fílmica contribuiu para suscitar reflexões sobre a doença e 

suas representações? 

 A década de 1980 produziu poucos filmes sobre a AIDS com repercussão 

internacional, ainda que a filmografia em geral tenha sido diversa, mas com pouca 

expressão no cenário cinematográfico e televisivo. No levantamento realizado para 

essa monografia, foi possível identificar três longas-metragens produzidos na década. 

Pode-se dizer que a associação entre AIDS e homossexualidade foi a tônica dessas 

produções, embora a extensão a outros grupos sociais também se fizesse notar ao 

final do período. 

 Em 1985, foi produzido o primeiro filme sobre a AIDS, numa época carente de 

informações sólidas sobre o vírus. Aconteceu Comigo (EUA -1985) abordava o drama 

de uma família cujo filho gay se descobre soropositivo. A película feita para TV tinha no 

elenco atores consagrados internacionalmente (Gena Rowlands e Ben Gazarra). A 

partir desse filme, outros foram produzidos, tendo em comum o personagem 

homossexual, sua relação com a família, amigos e o preconceito da sociedade em 

relação à doença rotulada a homens que fazem sexo com homens (HSH). 
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 Apesar do sucesso de crítica e público e os diversos prêmios recebidos na 

época, o preconceito foi maior e a emissora NBC perdeu uma alta soma com a 

desistência de anunciantes devido à temática do filme considerada audaciosa demais 

(Wikipedia, 2015). Entretanto, a boa audiência obtida com a exibição provou que a 

sociedade estava interessada em saber mais sobre o tema. Aconteceu Comigo é um 

registro pioneiro e corajoso ao falar sobre um assunto que pouco se sabia na época, 

em meio a uma avalanche de preconceitos. É, acima de tudo, realista e trágico, quando 

homossexuais masculinos eram as maiores vítimas da epidemia, os efeitos terríveis da 

doença visíveis em corpos debilitados e a precária situação em termos de tratamento. 

 As críticas negativas em relação ao filme devem ser contextualizadas em virtude 

do desconhecimento que se havia na época sobre o fato, na medida em que se tratava 

de um período em que as principais vítimas se encaixavam no termo grupo de risco. O 

diagnóstico estava associado aos gays masculinos: era como se houvesse um elo 

entre homossexualidade e HIV/AIDS, fomentando ainda mais os preconceitos em torno 

da orientação sexual, sem qualquer menção a se as pessoas faziam sexo seguro (com 

uso de preservativos) ou não. 

 De acordo com Correa (2007:100), em sua dissertação de mestrado intitulada 

No escurinho do cinema... sobre HIV/AIDS, gênero e sexualidade nos filmes 

hollywoodianos,  

“No início dos anos oitenta, a AIDS era tida como uma doença mortal e 
incurável, a homossexualidade era tida como a sua via de propagação, o 
preconceito em torno dos sujeitos homossexuais era enfatizado e 
reproduzido pelas mais distintas instâncias culturais e sociais”. 

 

 Como visto no primeiro capítulo, ainda nos anos 1980, o primeiro teste anti-HIV 

é disponibilizado para diagnóstico. Também neste período, descobre-se que a AIDS é a 

fase final da doença, causada por um retrovírus, agora denominado HIV (Human 

Immunodeficiency Virus, em inglês), ou vírus da imunodeficiência humana. BRASIL: 

2015 

 Neste contexto, a década de 1980 chegava ao fim com um dos filmes mais 

marcantes sobre a AIDS já feitos até hoje. Meu querido companheiro (EUA -1989) 

mostrou o impacto do surgimento da AIDS em 1981 entre um grupo de amigos 

homossexuais da Califórnia. À medida que iam se descobrindo portadores do HIV, o 
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medo e o preconceito desestabilizavam as relações e os laços de amizade entre eles, 

mas também gerava solidariedade, visto que ninguém sabia a causa da doença, seus 

modos de transmissão e nem o tratamento, havendo muito mais questionamentos do 

que respostas. 

 Este filme abordou a AIDS de forma aberta e realista. Ovacionado pela crítica, 

chocou o público ao mostrar demonstrações de afeto entre gays, soropositivos em 

estado avançado da doença, além de situações envolvendo preconceito não só da 

sociedade mas do próprio círculo dos personagens (RottenTomatoes5). O filme ainda 

impressiona mesmo vinte e seis anos após o seu lançamento. Realizado de uma forma 

comovente, quase documental, nos faz refletir sobre as mudanças que ocorreram 

naquela época até os dias atuais. O tom festivo e de “amor livre” exibido no início do 

filme dá lugar à tristeza e ao medo em relação à AIDS, uma fatal ameaça ao amor 

conforme o filme mostrou através de relacionamentos afetados pela sorologia de um 

dos parceiros. Ao lado de Filadélfia, Meu Querido Companheiro tornou-se um dos mais 

representativos filmes sobre a AIDS na sétima arte. 

 O roteiro de Meu Querido Companheiro foi inspirado no livro Fire Island Pines – 

Polaroids 1975 – 1983, do fotógrafo norte americano Tom Bianchi. Através de 

polaroids, o fotógrafo retratou o estilo de vida libertário de um grupo de amigos 

homossexuais vivendo em uma pequena ilha chamada Fire Island no início dos anos 

1980. Bianchi presenciou a epidemia da AIDS ao testemunhar de perto a morte de 

vários amigos, as fotos deram origem ao livro.  

 No mesmo ano, outro filme chamava atenção do grande público. Baseado em 

fatos reais, A História de Ryan White – Uma Lição de Vida (EUA – 1989) relata o drama 

de um adolescente hemofílico de 13 anos que contraiu AIDS em transfusão de sangue 

e passou a sofrer com o preconceito dos moradores da cidade. A situação narrada no 

filme, ambientada no ano de 1984 revela a escassez de informações que se tinha 

naquela época a respeito do HIV, gerando atitudes preconceituosas motivadas pelo 

desconhecimento acerca da doença. Expulso da escola, o menino acompanha seus 

pais travarem uma batalha judicial com o sistema escolar para que ele pudesse 

retornar as aulas normalmente, contra a vontade de pais e professores que não 

queriam a presença dele na escola. 

                                                           
5
 Rotten Tomatoes é um site norte americano especializado em informações e críticas sobre cinema, os 

autores são membros certificados de várias associações críticas de cinema no país. 
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 A película pode ser considerada um dos primeiros filmes sobre a  AIDS baseado 

em fatos reais, em uma década onde o enfoque central eram os homossexuais HIV+. O 

menino Ryan da vida real logo se tornou uma celebridade e um porta voz em relação 

às pesquisas sobre o HIV/AIDS e educação pública. Sua história atraiu a atenção da 

mídia e de celebridades como Elton John e Michael Jackson, que lhe dedicou uma 

canção. Ele viveu por mais cinco anos, falecendo em 1990, contrariando os médicos 

que haviam lhe dado apenas 6 meses de vida. 

 O preconceito sempre foi um argumento recorrente em todos os filmes sobre 

HIV. No entanto, as narrativas dos anos oitenta mostravam o preconceito muito em 

função da pouca informação que se havia na época. Em uma cena do filme Aconteceu 

Comigo, uma criança corre para abraçar o personagem HIV+. Subitamente a mãe 

impede a demonstração de afeto temendo a contaminação da criança. Em outra cena 

do filme Meu Querido Companheiro, um personagem corre para o banheiro para lavar 

o rosto após beijar um amigo em estágio avançado da doença, já internado em um leito 

hospitalar. Ambas as cenas incomodam o espectador e nos fazem discorrer como era 

difícil na época lidar com uma doença que pouco se sabia a respeito, onde qualquer 

demonstração de afeto e carinho poderia ser vista como um “meio de contaminação”. 

Neste sentido, a AIDS não deixou de ser também uma ameaça ao sentimento. 

 

2.3. A AIDS nos filmes dos anos 1990 

 Inúmeros filmes tendo a AIDS como temática principal foram produzidos desde o 

início da epidemia, sendo interessante observar como a mesma foi abordada nessas 

narrativas, à medida que iam se fazendo novas descobertas sobre o HIV. Se nos anos 

1980, os ainda poucos filmes mostravam mais o surgimento da AIDS aliado ao 

preconceito, aos sintomas físicos da doença e tendo como foco um “grupo de risco” 

como protagonista, os anos noventa presenciaram uma profusão de filmes sobre a 

temática, ainda abordando esses mesmos aspectos mas também ampliando o debate 

para críticas à indústria farmacológica, para aspectos comportamentais e para os 

direitos civis e humanos. Pode-se dizer que quase dez anos após a descoberta da 

AIDS, tem início uma importante fase no cenário mundial da epidemia: foi o período da 

conscientização, de numerosas campanhas de prevenção, da educação sexual nas 
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escolas (uso do preservativo e doenças sexualmente transmissíveis) e de avanços 

importantes no campo da medicina.  

 Uma avalanche de filmes tendo o HIV como foco invadiu as telas de cinema à 

época, na maioria das vezes no gênero drama. Mas houve também comédias, musicais 

e documentários. O enfoque agora era em torno da discussão da cura, dos direitos 

civis além das relações afetivas. 

 Inegável afirmarmos que a década de 1990 foi um período de intensas 

transformações na concepção sociocultural da doença, além é claro da área cientifica 

Em 1993, o Brasil dá início à fabricação do AZT (coquetel para o tratamento da AIDS). 

Nesse mesmo ano é lançado um dos filmes mais reconhecidos em relação a AIDS, 

Filadélfia (EUA – 1993). A obra cinematográfica aborda mais uma vez o preconceito, 

quando um promissor advogado é demitido de um tradicional escritório de advocacia 

por ser portador do vírus da AIDS. No entanto, ele acaba buscando os serviços de um 

advogado negro que terá que lidar com os próprios receios em relação à doença. 

Sucesso de crítica e público, o filme faturou diversos prêmios, inclusive um Oscar de 

melhor ator para Tom Hanks. Longe de ser um drama piegas de tribunal, a obra narra 

os desafios do protagonista para fazer valer os seus direitos como cidadão numa época 

em que a AIDS ainda era um tabu, principalmente no ambiente de trabalho. 

 Filadélfia nos leva a uma reflexão moral a respeito dos fatos e situações 

vivenciadas pelo protagonista ao longo do filme. Faz pensar a respeito da problemática 

da AIDS, da intolerância e das relações pessoais. É uma obra ainda atual nos dias de 

hoje, ainda que em 1993 a discriminação em torno da doença e da homossexualidade 

fosse mais evidente. Isto é bastante perceptível quando o protagonista se afasta do 

convívio social, à medida que os sintomas se tornam visíveis fisicamente, optando, 

assim, pela sua 'morte social': se isolando em sua residência para evitar o preconceito 

e o julgamento da sociedade em relação a sua sorologia. Em algumas cenas, o filme 

mostra o personagem trabalhando em casa ou visitando o escritório à noite, para evitar 

o encontro com os colegas de trabalho. 

 Podemos dizer que Filadélfia faz uma crítica social sobre a intolerância em 

relação a soropositivos e homossexuais, devido a uma possível rotulação relacionando 

a AIDS aos gays masculinos. O próprio personagem do advogado negro possui 

dúvidas e preconceitos em relação à doença, porém muda seus conceitos no decorrer 
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da trama. Anterior à descoberta dos medicamentos antirretrovirais, a película mostra o 

protagonista se debilitando gradativamente em função da doença, sendo chocante 

essa “transformação” ao longo das cenas. Uma reflexão para nós mesmos em relação 

aos nossos (pré) conceitos e postura em relação àquilo que é tido como 

“diferente”/anormal. Será que a intolerância e o preconceito existentes naquela época 

perduram ainda nos dias de hoje? A hostilidade nos diálogos de alguns personagens 

heterossexuais em filmes como Filadélfia que demonstram um preconceito notório, 

seria também fruto dos medos contidos na sociedade daquela época, carente de 

informações precisas? 

 Se em Filadélfia o foco era a discriminação, no filme E a Vida Continua (EUA – 

1993) o tema era a luta de cientistas para descobrir o misterioso vírus diante da 

indiferença do governo nos primórdios da AIDS. Interesses políticos, manipulação da 

mídia e ganância pelo reconhecimento, tornavam burocrático o que deveria ser 

emergencial, em linhas gerais, um panorama político de como a AIDS foi tratada em 

meio a um jogo de interesses, preconceitos e ego. 

 Nesta obra, ao contrário de outras produções do gênero que mostravam os 

dramas dos portadores do vírus HIV e sua relação com a sociedade, aqui o destaque 

são as vaidades no meio científico, a falta de ação das autoridades governamentais e o 

descaso devido ao estigma de “doença gay”, temas não muito recorrentes em filmes 

sobre HIV. A autora Susan Sontag (2007) já havia levantado esse assunto no livro “A 

AIDS e suas Metáforas”, sobre como foi discutida a epidemia da AIDS a partir do ponto 

de vista da maioria hegemônica envolvendo jogos de poder e a minoria estigmatizada. 

 Um ano depois do sucesso de Filadélfia, a AIDS voltaria à cena em Nossos 

Filhos (EUA – 1994), um drama familiar onde duas mães de personalidades totalmente 

diferentes encaram o desafio de lidar com o relacionamento homossexual dos filhos, 

um deles soropositivo que é menosprezado pela mãe. Apesar da dramaticidade em 

excesso, o filme sensibiliza principalmente por mostrar o preconceito partindo de quem 

a sociedade espera que deveria mais apoiar e amar. O elenco composto pelos 

consagrados Hugh Grant, Ann Margaret e Ursula Andrews imprimem veracidade à 

história. 

 O apoio da família é essencial para o HIV+ na adaptação de sua nova condição 

de vida após o diagnóstico, além da aceitação de sua orientação sexual. Algumas 
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ONG’s inclusive podem oferecer suporte para os familiares no que diz respeito à 

humanização da convivência familiar quando um dos membros é soropositivo, visto que 

a família também sofre junto com o portador, afetando, dessa forma, a qualidade das 

relações familiares. A ausência de informação e orientação por parte dos familiares 

seriam os principais motivos para demonstrações de preconceito, contribuindo para o 

isolamento e a solidão do soropositivo. 

 No filme, o preconceito continua sendo o eixo da narrativa. Porém poderíamos 

considerar um duplo preconceito: em relação não somente ao HIV, mas também pela 

orientação homossexual dos protagonistas, como tratado na literatura sobre o tema, 

conforme apontado por Campos e Coelho (2011:04) 

Não há que se culpar apenas o discurso científico pelo caráter 
estigmatizante da AIDS. Há que se considerar que as noções que a 
maior parte dos leigos tem a respeito da ciência são suscitadas não 
através do contato com a “realidade” científica dos laboratórios e testes, 
mas sim, através das narrativas que chegam a eles pela mídia, em 
especial o cinema, que (re)produz — bastante simplificadamente — o 
discurso científico e tem alcance em escala global. 

 

 Baseado na afirmação acima, cabe questionar se estaria o cinema propagando 

uma visão simplista a respeito da AIDS colaborando dessa forma para o preconceito? 

Ou, ao contrário, estaria justamente provocando reflexões e debates que 

evidenciassem os pré-conceitos existentes? 

 No mesmo ano, o filme Um Lugar para Annie (EUA – 1994) discutia adoção e 

HIV. Ambientado em 1986, no apogeu da AIDS, a história sobre uma enfermeira que 

decide cuidar de um bebê HIV+ abandonado em um hospital pela mãe dependente 

química, enfatiza o preconceito existente na época. Tempos depois, a mãe da criança 

reaparece disposta a ter a filha de volta, causando desespero na mãe adotiva.  

 É importante apontar alguns tópicos inéditos discutidos neste filme que fogem 

dos parâmetros e clichês das produções que abordaram a AIDS. Esse é considerado 

um dos primeiros filmes a discutir o HIV sob o aspecto da adoção, tendo como portador 

da doença um bebê, mostrando que a AIDS também atinge as mulheres e pode ser 

passada através da transmissão vertical³. 

A adoção de crianças HIV positivas ainda é uma exceção no Brasil de acordo 

com dados do Conselho Nacional de Justiça.  Abandonadas pelos pais, vivendo em 
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abrigos, estas crianças enfrentam um desafio pela frente diante de uma sorologia 

positiva, onde a ausência de informação torna-se uma barreira na esperança de uma 

vida melhor junto a uma nova família. Baseado em um estudo realizado em 2013 pelo 

CNJ, 85% dos candidatos a pais no país não desejavam adotar portadores de HIV, um 

dado preocupante, afinal qual será o futuro dessas crianças? Esses candidatos 

deveriam saber que o HIV hoje é uma doença crônica e que possui tratamento, porém 

o preconceito aliado à falta de informação torna a adoção ainda mais crítica em meio à 

burocracia já existente acerca dos procedimentos para adoção. 

Em meados dos anos 1990, o cinema já havia feito diversos filmes sobre a AIDS, 

prevalecendo sempre em dramas. Porém, um filme se destacou por ser uma comédia 

tendo o HIV como pano de fundo de uma história irreverente. Jeffrey – De Caso com a 

Vida (EUA – 1995) mostrava um jovem gay assumido que decidia não ter mais relações 

sexuais temendo a contaminação, até o dia que ele se apaixona por um rapaz HIV 

positivo. 

Trata-se de uma comédia romântica que discute a AIDS de uma forma menos 

densa, apelando para o humor sutil, onde um tema sério é tratado com leveza. Acima 

de tudo, um filme que nos faz questionar sobre as atitudes do personagem título. Afinal, 

sua decisão foi uma medida de autoprudência criada pela atmosfera de medo e 

preconceito que existia na época. Porém, a abstinência sexual é encarada pelo 

protagonista como uma atitude de preservação da vida, ao mesmo tempo em que a 

deixa de viver em sua plenitude. Discutir uma relação sorodiscordante em uma 

comédia faz de Jeffrey um dos filmes mais audaciosos da década de 1990 e talvez o 

único nesse gênero. 

A sorodiscordância em relacionamentos é um assunto ainda pouco discutido e 

merece atenção, devido aos desafios enfrentados por esses casais principalmente no 

que se refere à manutenção da vida afetivo-sexual e à prevenção em relação ao HIV. O 

autor desse trabalho tem conhecimento de dois casais (heterossexual e homossexual) 

em que um dos parceiros é HIV+.  Em ambos os casos, o casal mantém sigilo em 

relação à sorodiscordância temendo julgamentos e preconceitos da sociedade, sendo 

importante destacar que um deles inclusive gerou um bebê sem o vírus. 

Interessante observar alguns fatos característicos nessas narrativas filmadas até 

a metade da década de noventa: 
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 O protagonista soropositivo é na maioria das vezes um homossexual 

masculino. 

 O preconceito é exposto de forma explícita.  

 A maioria dos filmes é ambientada em períodos anteriores à produção do 

filme, talvez como um artifício para ilustrar melhor o preconceito.  

 A ausência de recursos científicos e os sintomas físicos dos portadores de 

HIV são elementos recorrentes que podem dar maior apelo dramático à 

trama. 

 

  Ao longo dos dez anos que se seguiram ao lançamento do primeiro filme sobre o 

assunto, as películas traçaram contextos históricos e sociais diferentes de acordo com 

a “evolução” científica da doença. O cinema produz e reproduz representações acerca 

da temática ao longo do tempo. 

Em 1995, novamente a AIDS era o tema principal em um filme que deixou de 

lado o personagem clichê homossexual, transferindo as atenções para um protagonista 

infantil. A Cura (EUA – 1995) mostra a amizade entre dois garotos, um deles HIV+. Os 

avanços da medicina são outro assunto abordado no filme, quando eles decidem ir 

para Nova Orleans após ler uma notícia no jornal que um médico de lá havia 

descoberto a cura. Um drama sensível expondo a ótica de duas crianças na esperança 

da cura. Um filme que fugiu do clichê, por não mostrar personagens e relacionamentos 

gays ou mesmo portadores da doença em estágio avançado, como alguns filmes assim 

o fizeram. 

Vale destacar que no protocolo de atenção à saúde, as principais questões 

discutidas pelos pais e profissionais da área diante de um diagnóstico positivo de uma 

criança são: (BRASIL:2015) 

 A reação da criança ao diagnóstico e vitimização da mesma. 

 Os efeitos da medicação. 

 Preconceito na infância e adolescência. 

 O namoro e a vida sexual na adolescência. 

 Casamento e filhos. 
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De acordo com a dissertação Infância Atingida: Os efeitos do diagnóstico de HIV 

na subjetividade materna e suas implicações para a criança vivendo com HIV/AIDS 

(Borges,2009), a autora aborda que o principal receio dos pais de uma criança 

soropositiva é a discriminação e o futuro da mesma. Além disso, o sentimento de culpa 

pela transmissão aliado ao medo da perda podem provocar atitudes de superproteção, 

que culminam com a vitimização por parte da criança. A dificuldade em revelar o 

diagnóstico é outra barreira para os pais, que optam muitas vezes pelo silêncio ou 

mesmo por postergar o assunto. 

Cabe observarmos que nos anos 1990 foram produzidos vários filmes sobre a 

AIDS, sendo impossível citar todos eles, dando prioridade aos mais relevantes, dentre 

eles Kids (EUA – 1995). Um dos filmes mais polêmicos da década, amado por uns e 

odiado por outros. A película revelou de forma fria e sombria a rotina de um grupo de 

adolescentes de Nova York sem perspectivas de vida, que passavam o dia andando de 

skate, usando drogas, se envolvendo em brigas, praticando vandalismo e fazendo sexo 

desprotegido.  

 O realismo chocou os mais conservadores e a AIDS foi mostrada sob o ponto de 

vista de duas adolescentes que haviam feito sexo sem preservativo, uma delas com 

vários parceiros e a outra apenas com um, tendo esta o resultado positivo.  O caráter 

de promiscuidade geralmente atrelado aos homossexuais cai por terra ao mostrar duas 

mulheres, em que a personagem “mais recatada” é que era HIV positiva. Kids soube 

expor a AIDS na adolescência sem pudores no âmbito heterossexual, talvez hoje, vinte 

anos depois não seria tão surpreendente assim, mas o enredo continua atemporal.  

 Segundo o Manual de rotinas para assistência a adolescentes vivendo com 

HIV/AIDS (2006) criado pelo Ministério da Saúde, em torno de um terço da população 

mundial encontra-se entre 10 e 24 anos e, segundo dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), é nesta faixa etária que se concentra metade das infecções por HIV. A 

maioria dos jovens iniciam a vida sexual na adolescência e muitos antes dos 15 anos 

de idade. No Brasil, há uma estimativa que, anualmente, quatro milhões de jovens 

tornam-se sexualmente ativos. 

 A ausência no uso do preservativo está relacionada muitas vezes ao abuso de 

álcool e outras drogas, favorecendo o sexo desprotegido. Em alguns casos, os jovens 

não usam preservativo em relacionamentos estáveis, temendo desconfianças do 
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parceiro em relação à fidelidade na exigência do uso, aliado ao sentimento de paixão 

que os fazem sentir uma (falsa) segurança. 

Outro elemento a ser considerado é o grande apelo erótico transmitido pelos 

meios de comunicação, frequentemente voltado para o adolescente. A música também 

contribui nesse cenário em determinados estilos musicais com melodias de conotação 

sexual e danças sensuais colaborando para a erotização de meninas na fase da 

puberdade. 

 Conforme já discutimos neste TCC, a televisão possui um caráter de informar e 

formar opiniões, muitas vezes padronizando comportamentos, independente da 

tradição cultural, colocando o jovem ou mesmo a criança diante de uma educação 

sexual “informal”, propagando o sexo e o erotismo. Em 1997, grupos de Axé Music 

como o É o Tchan faziam sucesso no país com músicas de duplo sentido e 

coreografias sensuais, o apresentador Augusto Liberato, conhecido como Gugu, exibia 

em seu programa dominical crianças entre 4 e 10 anos de idade vestindo roupas 

sensuais reproduzindo coreografias insinuantes de grupos musicais de apelo sexual. 

Mesmo após severas críticas, o quadro permaneceu no programa de TV por um longo 

período, devido à alta audiência. 

Podemos considerar que filmes que evidenciam valores e relacionamentos 

deixando o preconceito à parte são mais raros, porém conforme já citado, os anos 

noventa se destacaram por fazer filmes sobre os mais diversos gêneros e temas, 

mesmo que a maioria deles ainda vinculasse AIDS à homossexualidade. 

Companheirismo, amizade, fidelidade, sonhos, amor e frustrações são alguns dos 

tópicos levantados no drama Entre Amigos (EUA,1997), sobre as férias de verão de 

oito amigos gays em uma casa de campo, sendo dois deles HIV+. É um registro 

sensível, explorando as emoções de personagens distintos, onde eles se apaixonam, 

se decepcionam, se magoam e se perdoam. 

O foco principal é a relação profunda de amizade entre os amigos nesse “mundo 

seguro” que eles estão inseridos, isto é, a casa de campo. Os julgamentos e 

preconceitos da sociedade fazem parte de um meio externo não abordado no filme. 

Aqui, a amizade e a solidariedade são a chave da trama, não há espaço para a 

discriminação que atinge o convívio familiar e social do portador, resultando na “morte 

social” conforme já abordamos anteriormente.  
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No final dos anos noventa, as cinebiografias sobre personalidades infectadas 

pelo vírus HIV tiveram destaque na mídia, ao mostrar histórias reais de pessoas bem 

sucedidas que viram a carreira desmoronar com a sorologia positiva. Rompendo 

Barreiras (EUA – 1997) expõe a trajetória pessoal e profissional de um dos maiores 

nomes olímpicos dos Estados Unidos: Greg Louganis. O esportista teve que encarar 

inúmeros desafios ao tornar público a sua condição como HIV+, misturando cenas 

reais com fictícias.  

Em se tratando de figuras famosas, o astro de Hollywood dos anos 1940/1950, 

Rock Hudson foi uma das primeiras celebridades vítimas da doença. Nas telas, ele 

incorporava o galã machão que arrastava multidões aos cinemas. No entanto, o ator 

somente assumiria sua homossexualidade anos mais tarde. Em 1984 o estado de 

saúde de Hudson se agravou e mesmo o dinheiro e a fama não impediram que ele 

fosse vítima de preconceitos. Em uma internação em Paris, sua equipe teve que fretar 

um Boeing 747  exclusivo, diante da negação da companhia aérea em transportá-lo 

com os outros passageiros em voo comercial. Símbolo de virilidade, Rock Hudson 

faleceu em outubro de 1985 aos 59 anos, meses após seu assessor ter declarado sua 

orientação sexual e sua condição como portador do vírus da AIDS.  A morte do galã 

gerou visibilidade para as pesquisas médicas sobre a doença. 

 Revelar-se portador de HIV sendo uma pessoa pública (famoso) pode significar 

perda de trabalhos, contratos, exposição da vida íntima na mídia e pré-julgamentos de 

uma sociedade ainda preconceituosa em relação à doença. Em função disso, algumas 

personalidades escondem a sorologia, evitando as consequências e prejuízos que uma 

revelação poderia gerar.  

 Um ano depois da cinebiografia sobre Greg Louganis, outra era produzido: o 

esporte dava lugar às passarelas no filme Gia – Fama e Destruição (EUA – 1998), uma 

narrativa de grande repercussão na época, sobre a ascensão e queda da top model 

Gia Carangi no final dos anos setenta e início de oitenta. Gia foi considerada uma das 

modelos de maior sucesso de todos os tempos, tendo posado para as principais grifes 

e fotógrafos, além de ter sido capa de publicações consagradas como Vogue. Porém, o 

vício em cocaína e mais tarde heroína destruíram uma bem sucedida carreira que teria 

como maior consequência a contaminação pelo vírus da AIDS. 
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 Pela primeira vez, o cinema enfocava a mulher soropositiva, acompanhando o 

próprio trajeto da epidemia. Segundo Tronca (2000: 137), 

(...) a figura da mulher começa a aparecer na literatura médica sobre o 
AIDS. Entretanto, desde o início da história da epidemia até o final dos 
anos 1980, a mulher esteve oculta nas estatísticas e narrativas por trás 
do rótulo outro. 

 

Em 1986, a supermodelo Gia vinha a óbito, sendo uma das primeiras 

personalidades femininas a falecer da doença, independente de sua orientação sexual. 

Muitos afirmam que a contaminação se deu através de drogas injetáveis. Ao contrário 

da maioria dos filmes, Gia revela como protagonista HIV+ uma mulher. A morte atrelada 

ao uso de drogas no ápice da epidemia talvez não tenha chamado atenção sobre o fato 

de mulheres também contraírem HIV por meio de relações sexuais. Entretanto em 

1986, o foco estava no “grupo de risco” e Gia se encaixava na categoria 

“heroinômanos”. 

No início dos anos 1980, quando surgiu a epidemia da AIDS no Brasil, havia 34 

homens infectados pelo HIV para cada mulher. Em 2000, o índice apontava dois 

homens para cada mulher infectada (BRASIL: 2015). O aumento da feminização da 

AIDS tem raízes na vulnerabilidade feminina, fortemente relacionada a questões 

culturais e de gênero. A multiplicidade de parceiras sexuais que levam o homem a 

infectar a esposa monogâmica, a condição feminina que dificulta à mulher negociar 

com o parceiro o uso do preservativo, o uso de drogas e compartilhamento de seringas 

e relações bissexuais extraconjugais às escondidas contribuem para que sejam 

mantidas relações sexuais sem a devida precaução, resultando por infectar a parceira. 

(BRASIL: 2015).  

 Essa realidade expressa a profunda iniquidade de gênero que tem a mulher 

como personagem principal dentro de um contexto social e histórico que se arrasta há 

séculos. A iniquidade de gênero se revela em maior ou menor proporção, dependendo 

do país e/ ou cultura na qual os sujeitos sociais estão inseridos. E embora existam 

pessoas e organizações dispostas a combater tal situação, com inegáveis avanços nas 

últimas décadas, a situação ainda persiste. Posteriormente abordaremos mais esse 

assunto através do documentário nacional Positivas (Brasil, 2009). 
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“Numa época na qual assistimos como nunca antes, a celebração de 
corpos saudáveis perfeitamente harmoniosos, uma nova síndrome 
emergiu e devastou o corpo. Estava estreitamente conectada com o 
sexo – com atos através dos quais o vírus HIV poderia ser transmitido. 
Muitas pessoas, e não somente a imprensa sensacionalista, 
apresentavam a AIDS como um efeito necessário do excesso sexual, 
como se os limites dos corpos tivessem sido  testados  e não tivessem 
passado no teste da “perversidade sexual”. De acordo com os mais 
óbvios comentaristas, era a vingança da natureza contra aqueles que 
transgrediam seus limites”. (WEEKS, 2001, p.37) 

 

2.4. AIDS e arte audiovisual no século XXI 

A chegada do século XXI manteve a temática AIDS em evidência na 

cinematografia, principalmente em documentários a respeito de personalidades, 

períodos específicos da epidemia e acontecimentos históricos ocorridos no século XX. 

No cenário internacional, merece destaque o cinema africano, muito em função de seu 

contexto social e cultural em torno do vírus HIV. O cinema africano será abordado no 

capítulo III. 

Interessante ressaltar as diversas formas como os sujeitos com HIV/AIDS foram 

representados nesses filmes, principalmente ao longo da epidemia. A maneira como 

essas produções retrataram as tensões, os medos e os dilemas dos infectados pelo 

HIV no ápice crítico da doença, em um período de forte relação com a morte. 

Personagens soropositivos apresentando extrema magreza, olhos fundos e manchas 

pelo corpo não fazem parte do cinema no século XXI, até mesmo em função dos 

avanços científicos, exceto em filmes ambientados em décadas anteriores. As 

narrativas atuais mostram personagens levando uma vida normal, além do foco em 

temas não usuais em comparação a épocas passadas. 

 O século XXI tem início com a estreia de um dos mais chocantes documentários 

já produzidos desde então, O Presente (EUA – 2003). O irônico título ressalta a 

contaminação pelo vírus HIV como um “presente” em festas fechadas envolvendo 

orgias sexuais. A diretora Louise Hogarth mergulha no mundo das festas conhecidas 

como “roleta russa” ou “festas de conversão”, onde homossexuais masculinos, 

alegadamente de forma proposital, buscam a infecção pelo HIV, acreditando na 

disseminação da doença como uma forma de eliminação definitiva do medo da 

contaminação. 
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 O documentário expõe que nas festas regadas a álcool, drogas e sexo grupal 

sem preservativo, divulgadas em grupos fechados de redes sociais e blogs, os 

participantes estão cientes que há soropositivos e soronegativos reunidos, porém não 

sabem exatamente quem são e quantos são. O risco torna-se uma válvula de escape 

ao prazer na esperança de conseguir o “presente”. 

 De acordo com o documentário, houve um aumento de 40% de jovens 

infectados em algumas cidades nos Estados Unidos nas festas barebacking (em 

tradução livre cavalgar sem sela, termo para sexo anal sem proteção). Permeado por 

um vocabulário próprio entre os praticantes do meio, os gift gavers (doador de 

presente) seriam os responsáveis por transmitir o vírus e os bug chasers (caçador de 

inseto) aqueles que voluntariamente querem se infectar, isto é, receber o presente. 

No Brasil, os termos são diferentes, mas as práticas se assemelham. O termo 

“carimbador” descreve aquele que possui a intenção de infectar. Já o sêmen com HIV é 

chamado de “vitamina”, havia inclusive páginas em redes sociais e blogs que 

ensinavam como romper o preservativo para dessa forma contaminar o parceiro. 

 Transmitir HIV ou qualquer outra doença sexualmente transmissível de forma 

intencional é crime de acordo com o artigo 130 do Código Penal, “expor alguém, por 

meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, 

de que sabe ou deve saber que está contaminado” e pode resultar em uma pena de um 

a quatro anos de prisão. Vale destacar que o Código Penal brasileiro foi instituído no 

ano de 1940, sem que esse artigo tenha sofrido qualquer alteração subsequente. 

Retrata, assim, valores morais fortemente presentes à época e o uso de termos já 

ultrapassados, como “doenças venéreas”. Mais do que uma questão normativa ou 

jurídica, no entanto, é preciso considerar que motivações e significados estão 

informando as práticas do bareback. 

 Na época do lançamento do documentário, há doze anos atrás, a diretora 

afirmou que a obra tratava de um novo capítulo na história da AIDS, tamanha a sua 

complexidade e polêmica em torno de um tema impactante. Mais de uma década 

depois, o assunto ainda é bastante controverso. O Presente também traz depoimentos 

de jovens que se arrependeram da exposição ao risco: um rapaz de 21 anos afirma ter 

participado da festa de conversão por viver em São Francisco onde os jovens 



 

45 
 

soropositivos são politizados e unidos e ele como sorodiscordante se achava excluído, 

não pertencente a nenhum grupo.  

Na época do lançamento do documentário, muitos ativistas homossexuais 

criticaram o documentário, considerando-o apelativo. Argumentam que somente uma 

pequena parcela da comunidade gay era adepta desse tipo de prática. O assunto, 

contudo, tem suscitado uma série de reportagens recentes, publicadas em jornais de 

grande circulação como Folha de São Paulo. Tais matérias jornalísticas mostraram que 

as festas barebacking têm se expandido e popularizado em diversos países, inclusive 

no Brasil, o que seria responsável, segundo os jornais, pelo aumento na disseminação 

do vírus HIV, preocupando a saúde pública e a sociedade. 

São muitos os questionamentos levantados após assistir ao documentário: Seria 

uma busca pela liberdade só vista no ápice da revolução sexual na década de 1970 por 

esses jovens praticantes de barebacking? Uma doença que deixou de ser mortal para 

se tornar controlável e a procura pelo prazer sem limites seriam o estopim para as 

práticas bare? A premissa de O Presente reforçaria o preconceito em relação aos 

homossexuais masculinos? A indústria farmacêutica seria de certa forma responsável 

por esse “comportamento imprudente” após a eficácia do tratamento através do uso de 

medicamentos?  

 Importante estudioso da epidemia da AIDS, o professor Richard Parker, em 

entrevista ao jornal RADIS (edição 151, de abril de 2015) chama atenção para o caráter 

sensacionalista dessas matérias. Diretor da Associação Brasileira Interdisciplinar da 

AIDS (ABIA), Parker argumenta que a imprensa criou um clima de pânico moral que 

longe de controlar a epidemia, acaba reforçando estigmas e discriminações que 

aumentam os riscos de avançar a doença. 

 Parker lembra que as práticas de sexo seguro foram uma iniciativa das 

comunidades afetadas pela epidemia (sobretudo a gay) ainda nos anos 1980, quando o 

vírus HIV ainda não havia sido identificado, mas já se desconfiava que a infecção era 

transmitida através do sangue, sexo e drogas. Nesse momento, os especialistas não 

participavam efetivamente das estratégias de controle da epidemia; o sexo seguro era 

uma prática comunitária e pautada em uma intenção solidária (“como eu vou proteger 

os meus parceiros”). O autor indica que apenas nos anos 1990 é que os especialistas 
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começaram a participar do processo, transformando a lógica do sexo seguro em uma 

“prática saudável” centrada na proteção individual. 

 Com o avanço das descobertas científicas e de tratamento eficaz, alguns setores 

(não apenas da comunidade gay, mas também entre os heterossexuais) passaram a 

questionar se valia a pena fazer uso de preservativos, já que a AIDS não se 

apresentava tão letal e assustadora quanto antes. É nesse contexto que o autor 

identifica o surgimento da prática do bareback entre uma parcela pequena de pessoas 

que haviam adotado o uso de preservativo, mas não lidavam bem com ele. Como 

esclarece Parker, no barebacking, a intenção de manter relações sexuais sem 

preservativo é fundamental, mas não há intenção de infectar nem ser infectado, 

diferenciando-o do denominado “clube do carimbo”. Ao contrário, há várias estratégias 

para redução dos danos, das quais o autor destaca duas: o serosorting, quando se 

escolhe fazer sexo com uma pessoa sabidamente da mesma sorologia (positiva ou 

negativa) e o negotiated safety, comum entre casais homo e heterossexuais, que 

optam por não usar camisinha dentro da relação, mas caso um dos parceiros 

mantenha relações sexuais com outras pessoas usa o preservativo para não trazer 

risco para o casal. Ainda que reconheçam que essas precauções não configuram 

segurança total, as pessoas que praticam o barebacking não procuram se infectar nem 

infectar os outros, mas fazem uma opção consciente de avaliar as circunstâncias e 

correr certo risco. 

 Parker alerta para os riscos da tendência de fazer uma leitura moral das práticas 

bare, que assume, inclusive, forte conteúdo criminalizante. O autor enfatiza que o 

estigma e a discriminação em torno da AIDS são as variáveis mais permanentes ao 

longo das três décadas e meia da epidemia e o que mais tem dificultado seu 

enfrentamento. Para o antropólogo, tem sido mais fácil mudar o comportamento das 

pessoas do que enfrentar o estigma, o que acaba por não só reproduzir as estruturas 

desiguais da sociedade, como também justificá-las. 

 Não se pode, contudo, negar o aumento dos casos de infecção pelo vírus HIV, 

sobretudo entre jovens na faixa de 16 a 24 anos de idade, como demonstrado no 

documentário HIV Hoje (Brasil – 2014), citado anteriormente neste trabalho de 

conclusão de curso e com base em dados oficiais do Ministério da Saúde. Há um 

reconhecimento de que as ações de prevenção ao HIV positivo têm sido pouco 

eficazes junto à população mais jovem, que iniciou sua vida sexual após o coquetel. 
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Sobre a prática do barebacking, o Ministério da Saúde divulgou uma nota oficial em 

fevereiro de 2015 condenando a mesma e reforçando a necessidade de uso de 

preservativos: 

O Ministério da Saúde é contra a prática do “barebacking”. Nas 
campanhas de prevenção às DST e AIDS promovidas pelo Ministério da 
Saúde (1º de dezembro e Carnaval, por exemplo), existem materiais de 
prevenção especialmente desenvolvidos para a população de gays, 
travestis e profissionais do sexo, onde é reforçado o uso do preservativo 
como uma das formas de prevenção à doença. (...). É importante 
ressaltar que não cabe ao Ministério punir ou julgar civilmente quem 
pratica ou coopta pessoas para a disseminação da prática. Atualmente, 
existe um grupo de trabalho sobre a temática gay e HSH (Homens que 
fazem sexo com homens) no Departamento de DST, AIDS e Hepatites 
Virais do Ministério da Saúde. Dentre os assuntos em discussão no 
grupo está a prática do “barebacking”. O grupo analisa as implicações 
dessa prática e o quanto ela está disseminada no Brasil, levando em 
consideração as informações regionais dos grupos que fazem 
prevenção, de forma a embasar as ações educativas preventivas junto a 
essa população desenvolvidas pelo ministério (Ministério da Saúde, 
2015) 

 

No filme Carandiru (Brasil – 2003), a AIDS não é a protagonista da trama, mas 

uma coadjuvante nas histórias pessoais dos internos do conhecido presídio paulistano 

e alvo das preocupações do médico infectologista Dráuzio Varella, um dos primeiros a 

cuidar da epidemia no Brasil. Um dos personagens da trama, uma travesti preocupada 

com o diagnóstico, se refere ao resultado negativo do teste dizendo a expressão “To 

Limpa”, uma gíria pejorativa que logo caiu em desuso. 

A respeito da AIDS no sistema carcerário, estudos do Programa Conjunto das 

Nações Unidas sobre HIV e AIDS (UNAIDS) indicam que a incidência do vírus HIV 

entre pessoas em situação de encarceramento é mais alta do que entre a população 

em geral. As precárias condições de confinamento, assistência inadequada e a 

ausência de perspectivas são fatores que aumentam a vulnerabilidade dessas pessoas 

ao HIV/ AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Nos presídios, é comum o 

compartilhamento de material usado para consumo de drogas, para tatuagens, 

piercings e lâminas de barbear, além é claro da relação sexual. 

A execução de ações relacionadas ao assunto com base no Consulta Nacional 

sobre HIV/AIDS no sistema Penitenciário (BRASIL: 2009) prevê a ampliação do acesso 

às ações de prevenção e ao preservativo nos presídios, tratamento de pessoas com 

HIV/AIDS, redução de danos, transmissão vertical, sexualidade, respeito aos direitos 
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humanos, combate ao estigma e à discriminação. Essa proposta foi alvo de uma 

discussão ocorrida em São Paulo (2008), durante a Consulta Regional para a América 

Latina e Caribe sobre HIV/AIDS no Sistema Penitenciário, com a participação de 

representantes de governo e sociedade civil de 20 países da região e de organizações 

internacionais relacionadas ao tema. 

Segundo o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), do Ministério da 

Justiça, o Brasil tem mais de 440 mil pessoas presas, mas não há dados gerais sobre o 

número de detentos infectados pelo HIV. Considerando todos os fatores de 

vulnerabilidade à saúde da população carcerária, os Ministérios da Justiça e da Saúde 

instituíram, em 2003, o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário - PNSSP, 

com o objetivo de organizar o acesso dessa população ao Sistema Único de Saúde 

(SUS). Atualmente 18 estados estão qualificados a esse Plano. No entanto, 

consideramos preocupante a ausência de dados concretos em relação à população 

carcerária soropositiva. 

No ano de 2004, o cinema nacional abordou a cinebiografia da primeira 

personalidade pública brasileira a assumir ser portador do vírus da AIDS, no filme 

“Cazuza – O Tempo Não Para” (Brasil – 2004). O filme retrata a trajetória do 

cantor/compositor e suas relações com as drogas e o sexo, numa época ainda 

libertária. É perceptível a exposição das diversas fases na vida do cantor, os conflitos 

com a família, o sucesso com a banda Barão Vermelho, o temperamento instável e 

criativo aliado aos abusos e à descoberta do HIV, culminando com a sua rápida 

debilitação física, alterando drasticamente a aparência do cantor, uma imagem 

impactante, porém ao mesmo tempo comum em uma época ausente de 

medicamentos. 

O filme não aborda o preconceito explícito, talvez por se tratar de uma figura 

conhecida e oriunda de uma camada com nível socioeconômico elevado. O filme expõe 

um Cazuza mais introspectivo e destaca as suas canções que discorrem sobre suas 

emoções e sentimentos, principalmente em músicas como “Vida Louca Vida” e 

“Ideologia”. 

Cazuza foi uma das figuras mais representativas no que se refere a AIDS no 

Brasil. Em nome, talvez, de uma ideologia de vida, encarou e assumiu a doença em 

público, ao contrário de outras personalidades que optaram pela negação e reclusão 
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temendo o forte preconceito que existia na época. Se a medicina naquele período fosse 

avançada como nos dias de hoje, provavelmente ele ainda estaria vivo e a vida não 

teria sido tão breve como diz um dos trechos de sua canção. 

 Em uma época ausente de medicação que ocultasse as consequências físicas 

(extrema magreza, manchas pelo corpo, etc) ocasionadas pela AIDS, de certo modo 

não “obrigaria” o portador a assumir a doença diante da impossibilidade de escondê-la 

aparentemente? Até que ponto o cantor e compositor Cazuza se viu obrigado assumir 

sua sorologia diante de tantas especulações na mídia a respeito de sua saúde, em uma 

época onde o HIV positivo ainda era chamado pelo termo pejorativo de aidético? Os 

antirretrovirais teriam trazido junto à eficácia também o silêncio? Ou será que a 

mudança de perfil da epidemia tem estacionado o surgimento de casos novos entre os 

grupos sociais mais ricos? 

Por que o cinema de modo geral insiste em retratar a AIDS nos seus primórdios? 

Seria em função de ser um campo fértil a ser explorado, pois nesse contexto poderiam 

ser abordados vários assuntos como o surgimento da estranha epidemia, o impacto 

nos homossexuais masculinos como o principal alvo, o preconceito explícito e a 

deterioração física dos portadores da doença? Todos esses argumentos citados não se 

resumiriam em um apelativo sensacionalismo? 

 Conforme já citado neste trabalho, vários gêneros abordaram o HIV/AIDS, sendo 

o drama presente na maioria deles. No entanto, em 2004, um suspense teve 

novamente o HIV como eixo central na trama. O filme 24° Dia – O Prazo Final (EUA – 

2004) narra a história de um jovem (Dan) que conhece outro rapaz (Tom) em um bar. 

Após aceitar o convite para ir a casa dele, Dan possui a sensação de já ter estado ali 

antes. O anfitrião logo o mantém aprisionado, afirmando que Dan transmitiu HIV para 

ele em uma relação sexual casual cinco anos atrás e que a esposa havia morrido em 

um acidente de automóvel após obter o resultado positivo. A partir daí, tem início uma 

série de diálogos tensos e pontuados de preconceito entre o algoz e a vítima, onde 

além de aprisionado, Dan também tem o sangue coletado e enviado para análise para 

descobrir se ele foi realmente o culpado pela sorologia positiva de Tom. O título 

vigésimo quarto dia corresponde à data em que Tom soube que estava infectado. 

 É um filme que discute o HIV sob diferentes aspectos, como poucas vezes visto 

no cinema, a se tratar primeiramente de um suspense e os personagens envolverem 
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um gay e um bissexual casado. Porém, é um filme de caráter moralista e com 

argumentos estereotipados, onde o bissexual culpa o jovem pela contaminação, mas 

ele próprio se exime da responsabilidade de ter feito sexo sem preservativo. Além 

disso, há diálogos preconceituosos, sobretudo a partir das concepções refletidas por 

um dos personagens. Além disso, um dos personagens da trama acusa o outro de ter 

transmitido HIV propositalmente, um argumento já discutido no documentário O 

Presente (EUA - 2003). 

Três histórias, três personagens, três países e algo em comum: o vírus HIV. 

Unidos pelo Sangue (EUA – 2005) revela três situações totalmente distintas, mas tendo 

a AIDS inserida em cada contexto narrado. Um ator pornô canadense HIV+ que 

trabalha na indústria de filmes eróticos para sustentar a família e ciente de sua 

sorologia; Na África do Sul, uma missionária estrangeira se depara com uma 

calamidade em um vilarejo local e na China, uma mulher compra sangue de moradores 

de uma comunidade rural, sem ter a noção que está disseminando o vírus. 

A doença em três diferentes continentes. De um lado, a ganância e do outro, a 

solidariedade. A moral e a ignorância colocadas em debate em três histórias que 

ressaltam a propagação da AIDS no mundo. O filme é um retrato frio e cruel da AIDS, 

principalmente em comunidades e vilarejos ausentes de informação e orientação a 

respeito da doença mesmo em pleno século XXI. Essa ausência de informação será 

discutida posteriormente no capítulo seguinte, dedicado ao cinema africano que trata 

melhor sobre esse assunto, ainda comum também em países subdesenvolvidos. 

 Ainda em 2005, partimos dos filmes de grande circuito para os documentários. 

Em Sexo Gay nos Anos 70 (EUA – 2005), o próprio título resume o conteúdo da obra 

ao expor o auge da liberdade sexual na década de 1970 na comunidade homossexual 

de Nova York. A procura intensa pelo prazer em uma era pré-AIDS é o tema deste 

documentário que escandalizou os mais conservadores, na medida em que abordou o 

sexo sem culpa e expos situações onde a excitação e o prazer se encontram nos locais 

mais comuns e incomuns, tais como parques, píeres abandonados, ruas escuras ou 

mesmo em discotecas e saunas voltadas para o público gay. 

 Munido de um farto material fotográfico e imagens da época, além de 

depoimentos contundentes de homens que viveram intensamente aquele momento, o 

documentário aborda a reação desse grupo quando a epidemia da AIDS surgiu e toda 
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a repercussão que essa produziu em termos de censura ao sexo livre. Sexo Gay nos 

Anos 70 chama atenção não somente por mostrar de forma nua e crua um tempo onde 

a regra era não ter regras, mas principalmente por expor três fases distintas ao longo 

de uma década: Stonewall 1969 (um movimento em defesa dos direitos civis da 

comunidade LGBT), o ápice das drogas e do sexo na era disco junto à influência da 

comunidade gay e por fim os primeiros casos de AIDS.  

O documentário retrata um passado, um período “livre”, não somente a respeito 

de drogas e sexo, mas até mesmo em relação a concepções como direitos civis, 

padrões sociais e liberdade de expressão. O principal foco do documentário são os 

homossexuais, mas a liberdade sexual que havia nos anos setenta não era exclusiva 

da comunidade gay, envolvendo homens e mulheres independente de sua orientação 

sexual. 

A boemia dos anos oitenta foi abordada no musical Rent – Os Boêmios (EUA – 

2005). Aqui, a AIDS deixa de ser protagonista para ser apenas mais um dos inúmeros 

temas abordados nessa narrativa sobre um grupo de artistas desempregados que 

usam a arte como um mecanismo de protesto para não pagar o aluguel (por isso o 

título Rent). Personagens distintos (gays, heterossexuais e travestis) contam suas 

histórias pessoais através da música, de suas relações afetivas, das drogas, do HIV, 

das amizades, dentre outros assuntos, apoiando-se uns aos outros para vencer as 

dificuldades do dia a dia em Nova York. O filme se passa em 1989, quando a AIDS 

vitimava milhares de pessoas. Nota-se por parte do grupo uma sede por liberdade de 

expressão, uma necessidade de desabafar assuntos que os afligem e uma busca 

incessante para amar, viver e se divertir. 

 Embora o musical seja ambientado no final dos anos oitenta, os personagens 

agem como se estivessem nos anos setenta, no que se refere à liberdade em relação 

ao sexo e as drogas. Porém, a década seguinte (1980) representou justamente uma 

geração mais apreensiva e engajada (principalmente no cenário nova-iorquino) em 

relação à doença que a cada ano fazia mais vítimas. São duas décadas 

completamente distintas, onde uma viveu a liberdade sem limites e a outra teria 

herdado as consequências dessa liberdade. Rent foi o primeiro musical a falar sobre 

AIDS. 
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 Pode-se afirmar que o ano de 2009 foi o ápice dos documentários, na medida 

em que diversas obras foram filmadas sobre os mais variados assuntos, algumas sobre 

prevenção, outras tendo a mulher como foco, críticas e questionamentos a respeito da 

indústria farmacêutica e a eficácia dos medicamentos. O ativismo também deu origem 

a um prestigiado documentário remontando um período marcante da epidemia, Um 

Lugar para Beijar (Brasil – 2009). 

Apesar do título romântico, é um dos raros documentários brasileiros sobre o 

assunto. Feito de forma amadora, o filme mostra o trabalho dos agentes de prevenção 

às DST/AIDS do projeto Cidadania Arco Íris, da Secretaria Municipal de Saúde de São 

Paulo. Em pares, os agentes visitam locais considerados guetos gays da cidade, como 

cinemas eróticos, ruas de prostituição e cruising áreas (conhecidas como locais de 

“pegação”, áreas abandonadas ou com pouca luminosidade, frequentadas por 

homossexuais masculinos que buscam o sexo anônimo). 

 Salvo a ausência de qualidade técnica, o documentário se destaca ao mostrar 

homens e travestis diante das câmeras sem esconder o rosto, falando abertamente 

sobre suas aventuras sexuais e o cotidiano. A marginalidade no universo gay através 

da prostituição de travestis e o comportamento de homossexuais nestes locais de 

“pegação” são um dos destaques do documentário, sempre tendo como principal foco a 

prevenção.  

É interessante observar a predominância de guetos voltados exclusivamente 

para homossexuais. Nos lugares de pegação, um terreno baldio se torna um local para 

encontros sexuais rápidos e fortuitos; a escuridão da noite preserva o anonimato 

daqueles que temem a intolerância da sociedade, muitas vezes vivendo uma vida 

dupla, conforme um dos entrevistados do documentário relata: um senhor divorciado de 

70 anos com filhos e netos que durante anos frequentou um parque de área verde em 

São Paulo, reduto de homossexuais, enquanto ainda era casado. 

Outro ponto discutido no documentário é em relação à violência ocorrida nesses 

locais. O medo torna-se uma adrenalina para os adeptos desse “encontro às escuras” 

potencializando o risco, a clandestinidade daqueles que ousaram em ser diferente e 

lidam diariamente com o preconceito. 

 De acordo com o Ministério da Saúde, houve um aumento de 40% no número de 

casos de AIDS desde 2006 em todo país, na faixa etária entre 15 e 24 anos. Os jovens 
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têm mais parceiros sexuais, nem sempre fazem sexo seguro e não têm a dimensão do 

perigo da doença. Neste ano o tema da campanha promovida pelo Ministério da Saúde 

foi: "Partiu, teste", tendo o jovem como público alvo.  Anualmente a AIDS mata 12 mil 

brasileiros (BRASIL, 2015). 

 No mesmo ano de 2009, outro documentário é produzido e gera uma 

repercussão muito maior do que o anterior citado. Positivas (Brasil – 2009) narra as 

histórias de sete mulheres heterossexuais que contraíram o HIV através de seus 

parceiros. São relatos corajosos de mulheres que viviam na “segurança” do 

matrimônio, fiéis aos seus companheiros, mas que perderam a confiança com o 

resultado positivo do teste.  

Além do preconceito que sentiram na pele, relatam também seus sonhos, 

fragilidades e as perspectivas de vida com o HIV. Os depoimentos são francos, sem 

censura ou pretextos, elas abrem o coração e recontam suas vidas, suas histórias que 

embora sejam diferentes uma das outras, possuem em comum o HIV. 

 As protagonistas de Positivas são colocadas como vítimas, pois todas 

contraíram a doença através de seus maridos, havendo assim uma responsabilização 

ou culpabilização dos seus cônjuges. Se no início da epidemia partia-se da prerrogativa 

que a AIDS era uma doença gay, mais tarde constatou-se que qualquer pessoa, 

independente de sua orientação sexual, estava vulnerável também a contrair o vírus e 

desenvolver a infecção. Mas dialogar e negociar o uso do preservativo dentro do 

casamento tornou-se um tabu diante da “segurança” que a união se propõe. Enfim, 

expõe aspectos da condição feminina. 

 Em relação a essa culpabilização citada, existe ainda um raciocínio de que 

quando alguém contrai a doença através de uma transfusão de sangue (fato comum no 

início dos anos 1980) é uma vítima, enquanto aqueles que contraíram através do ato 

sexual, são considerados culpados, ou seja, como se tivessem procurado a AIDS. 

Positivas possui um valor didático importante, principalmente em um momento 

onde se discute a desigualdade de gênero. Não é um documentário que fala sobre a 

dor de uma mulher HIV positiva, mas principalmente do recomeço de vida dessas 

mulheres a partir do recebimento do diagnóstico. 

 Ainda no ano de 2009, é lançado um dos mais importantes documentários sobre 

o tema da AIDS. A Casa dos Números: Anatomia de uma Epidemia (EUA – 2009) é 
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uma espécie de registro científico a respeito das contradições, ceticismo e teorias 

contraditórias a respeito do HIV/AIDS.  Depoimentos e entrevistas com cientistas, 

ativistas, médicos, personalidades influentes da área de saúde, jornalistas e até mesmo 

portadores do vírus compõem os questionamentos e elucubrações acerca das 

informações transmitidas para a sociedade sobre a AIDS ao longo de três décadas, 

reescrevendo assim a história do HIV, como a própria obra afirma. 

 Além de relatos, o documentário volta ao passado, mostrando imagens de 

época, quando as primeiras notícias sobre a então misteriosa doença surgiram, as 

pressões da comunidade LGBT por respostas e a crise que o CDC (Center of Disease 

Control, Centro de Controle de Doenças em tradução livre) enfrentava naquele período. 

 O documentário vai até as favelas da África do Sul, epicentro da epidemia que 

conta com um sistema de saúde precário e um governo que parece ignorar o problema. 

Exibe as medidas de precaução (testes rápidos imprecisos) e instiga: Até que ponto 

eles são confiáveis? O documentário ainda debate a imprecisão dos testes de HIV 

mesmo nos Estados Unidos (exame falso positivo); questiona se a pobreza extrema no 

continente africano e asiático seria a verdadeira epidemia e não o HIV e se o vírus de 

fato existe; aborda a celeuma acerca do AZT que levava a óbito pacientes em 

tratamento com a droga e a discordância dos grupos de pesquisa a respeito de 

aspectos básicos e científicos envolvendo o vírus HIV. Estes e inúmeros outros tópicos 

são discutidos nos 90 minutos da obra cinematográfica. 

 Os pontos de vista dos entrevistados em relação à AIDS geram declarações 

polêmicas e contraditórias, se compararmos os argumentos de cada um deles no que 

se refere ao surgimento, diagnóstico e tratamento do vírus HIV/AIDS. Por exemplo: o 

médico francês Luc Montagnier, um dos co-descobridores do vírus HIV no início da 

década de 1980, dá uma declaração surpreendente ao afirmar “Eu acredito que 

podemos ser expostos ao HIV várias vezes, sem que sejamos cronicamente 

infectados; nosso sistema imunológico irá se livrar do vírus em poucas semanas, se 

você tiver um bom sistema imunológico”. E completa dizendo que o HIV na África 

persiste devido ao precário sistema imunológico do povo africano, citando a ausência 

de nutrientes na alimentação, precárias condições de higiene e as inúmeras infecções 

(malária, tuberculose, parasitas, etc) que acometem a população. 
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 Martin Delaney, diretor do Project Inform, afirma que a indústria farmacêutica 

não está muito interessada em investir na cura da AIDS, isto é, em nome da ganância 

que mantém os responsáveis pelo tratamento (medicamentos) em uma situação 

financeiramente privilegiada. De acordo com a UNAIDS6, especula-se que havia 42 

milhões de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS no mundo em 2009. 

 Acima de tudo, A Casa dos Números(...) nos faz refletir até que ponto o 

conhecimento que nos foi passado ao longo de todos esses anos pela mídia, pela 

ciência é realmente verídico? Diante de teorias e afirmações tão discordantes a 

respeito de um tema controverso, que mesmo após trinta anos de sua descoberta, é 

ainda um enigma para a medicina. De todas as obras aqui citadas, sem sombra de 

dúvida A Casa dos Números: Anatomia de uma Epidemia é um dos registros 

cinematográficos mais importantes feitos sobre o vírus HIV/AIDS até hoje. 

 Cabe ressaltar que cinco anos antes do lançamento de A Casa dos Números(...), 

um outro documentário chamou atenção, porém sem a mesma celeuma de seu 

antecessor. O Outro Lado da AIDS (EUA – 2004) parte do princípio que o HIV não é o 

motivador da AIDS e expõe depoimentos céticos de soropositivos que não fazem uso 

do coquetel. Alguns alegam, inclusive, que os medicamentos poderiam provocar uma 

morte precoce. Há ainda entrevistas com médicos, políticos ligados a causas 

governamentais e especialistas, além de mostrar disputas judiciais envolvendo crianças 

e pais soropositivos que se recusaram medicar os filhos, acreditando na periculosidade 

dos antirretrovirais. 

 Entendemos que ambos os documentários não pretendem expressar uma 

verdade absoluta, mas a possibilidade de dialogarmos mais sobre o assunto, refletir 

sobre o conhecimento que temos e que nos foi passado, analisar alternativas que 

possam explicar determinados fatos e situações, nos manter ciente a respeito do que 

se tem discutido e feito em relação ao HIV/AIDS ao longo de três décadas. São obras 

de caráter elucidador, que nos fazem questionar tudo o que já aprendemos até hoje 

sobre a AIDS pensar até que ponto fomos manipulados ao longo desses anos. Quem 

realmente está com a razão em meio a tantas teorias e especulações? 

                                                           
6
 Organização Internacional sediada no Reino Unido que atua com o objetivo de evitar o HIV/AIDS 

através da educação, tratamento e cuidados. 
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 Presenciar quase toda uma geração “desaparecendo” em função de uma 

doença associada ao preconceito impulsionou a comunidade gay a reagir, procurando 

respostas e lutando pelos direitos civis dos portadores de HIV. O ativismo é a base do 

documentário Estávamos Aqui (EUA – 2011), ao mostrar como a comunidade gay de 

São Francisco lidou com a epidemia, se tornando um exemplo na luta contra a AIDS 

através de relatos emocionantes de cinco personagens que vivenciaram o ápice da 

doença. 

  A atuação determinada dessa comunidade de São Francisco foi pioneira e 

serviu de referência mundial em relação à luta contra a AIDS. Imagens de arquivo 

somados a depoimentos atuais apontam os desafios e conquistas de uma geração 

politizada que enfrentou de frente o preconceito e se tornou uma referência ao militar 

por uma causa. Os personagens que ilustram as entrevistas neste documentário são 

mais do que testemunhas da AIDS, são sobreviventes dela. Trata-se do processo que 

dá origem a uma classe organizada e consciente, em luta pelos direitos humanos e 

pelo reconhecimento. 

Dois anos após esse emblemático documentário, a sétima arte volta a discutir a 

AIDS remetendo ao passado. O ano é 1985 e a cidade não poderia ser outra: São 

Francisco novamente, berço dos primeiros casos de notificação da AIDS juntamente 

com Nova Iorque. Test (EUA – 2013) narra a história de um jovem rapaz que integra 

uma nova companhia de dança contemporânea de São Francisco. O teste do título vai 

muito além da dança, durante uma época quando já haviam surgido os sinais da 

epidemia e os primeiros testes de HIV. Os protagonistas vivem os receios, as angústias 

e as dúvidas de um período vivido de forma intensa no que se refere a sexo e drogas, 

tendo a dança como cenário numa era de intensas descobertas, culminando com o 

medo e o pavor de uma desconhecida e letal epidemia.  

A narrativa do filme não tem muito a acrescentar aos que o antecederam, pois 

expõe os mesmos dramas já mostrados em diversos outros filmes, mas pode chamar 

atenção dado ao enfoque dos primeiros testes de HIV durante um período que eles não 

eram tão difundidos. Em meados dos anos 1980, houve uma redução de quase cem 

por cento no número de casos de infecção pelo HIV através de transfusão de sangue, 

um passo importante dado pela medicina na época e que ajudou a conter o aumento 

desenfreado da contaminação, principalmente em pacientes hemofílicos. 
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 Ainda de volta aos anos oitenta, o longa-metragem Clube de Compra em Dallas 

(EUA-2013) ganhou destaque ao expor a vida de um heterossexual de vida 

caracterizado como “promíscuo”, que contrai o vírus da AIDS em 1986 e recebe o 

prognóstico dado pelos médicos de que teria apenas mais trinta dias de vida. Disposto 

a não aceitar o diagnóstico fatal, o personagem faz uma espécie de peregrinação por 

diferentes lugares, criando uma operação de tráfico de remédios alternativos ilegais e 

distribuindo a outros portadores do vírus HIV. 

 Assim como no filme E a vida continua, mencionado anteriormente, a indústria 

farmacêutica é alvo de críticas também em Clube de Compras em Dallas. A 

determinação do protagonista faz com que ele se informe a respeito de qualquer 

medicamento que possa significar uma esperança em relação ao tratamento, não 

aceitando a sentença de morte inicial, recusando, assim, a seguir as orientações 

científicas então dominantes naquele momento. As drogas contrabandeadas pelo 

personagem acabam por ferir os interesses da indústria fármaco, que na época 

apostava no AZT como único medicamento disponível e seu custo elevado.  

O preconceito é outro assunto discutido na trama, além da transformação que 

sofre o intérprete: de machista homofóbico a amigo dos gays que estão na mesma 

situação que ele, ou seja, infectados pelo HIV. Ele sofre na pele a discriminação 

motivada pela ignorância de pessoas que não tinham muitas informações na época. 

 Esse filme permite tecer algumas observações interessantes. Um protagonista 

HIV+ heterossexual em pleno período quando a comunidade homossexual estava 

sendo devastada pela epidemia. O próprio cinema Hollywoodiano só começou a 

mostrar heterossexuais soropositivos basicamente a partir dos anos noventa. Assim, 

baseada em fatos reais, a narrativa revela que mesmo no auge da AIDS, 

heterossexuais também se contaminavam, porém em menor número, visto que em 

1986 a AIDS ainda estava mais associada à ideia de “doença gay”. O próprio 

protagonista dispara em uma das cenas “AIDS é doença de bicha”, mas aos poucos 

desconstrói esse errôneo pensamento e a sua luta pela sobrevivência o faz repensar 

seus preconceitos. 

 A manipulação e a influência das indústrias farmacêuticas configuram outro tema 

pouco discutido em filmes sobre a temática e é abordado aqui de forma direta. A saúde 
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é retratada como nada mais do que um negócio lucrativo e não uma preocupação 

governamental.  

Nosso enfoque sobre a trajetória dos filmes que abordaram a AIDS ao longo de 

três décadas, mais precisamente de 1985 a 2013, encerra-se aqui, de modo que 

podemos avaliar como o cinema retratou o vírus HIV/AIDS em seus mais diversos 

gêneros e em diferentes épocas. Devemos ter coerência para não julgar de forma 

conclusiva, mas analisar as representações da AIDS presentes nos filmes em foco, 

entendendo estas como construções culturais, mesmo que muitas vezes abusando do 

sensacionalismo ou fazendo um apelo dramático em nome do entretenimento. Ao 

analisarmos um filme, tal fato nos permite múltiplas interpretações através daquilo que 

se é retratado nas telas.  Nossa análise é apenas um olhar, uma noção, não 

significando uma conclusão definitiva e absoluta.  

 Nota-se que os poucos filmes produzidos na década de oitenta mostraram 

apenas homossexuais masculinos e os sintomas (físicos) da AIDS. Na década 

seguinte, esse perfil continuou sendo explorado, muitas vezes ambientado no início da 

epidemia. Porém, houve também narrativas envolvendo mulheres e crianças como 

soropositivos e gêneros que iam além do drama, como a comédia e o musical. Os 

documentários também tiveram destaque, principalmente aqueles produzidos a partir 

do ano 2000. 

 Todos os filmes permitiram, sem exceção, abordar o preconceito contra as 

pessoas soropositivas e/ ou vivendo com AIDS. Poucas produções mostraram pessoas 

infectadas com aparência/corpo “saudável” e grande parte das películas remontaram a 

um momento pré – coquetel.  

 Podemos considerar que os filmes colaboram para a formação de uma “opinião 

pública”, na medida em que influencia o espectador. Nesse sentido, a forma como a 

ideia principal é transmitida pode repercutir positiva ou negativamente na sociedade. 

Desse modo, o cinema pode convocar o público a uma reflexão, a uma discussão, 

principalmente em relação a temas importantes como o HIV/AIDS, que há décadas 

estampa a primeira página dos jornais e é destaque nos noticiários do mundo inteiro. 

Interessante observar como a história da AIDS vem se construindo e se reconstruindo 

através dos distintos meios: científico, cultural e social. 
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 No próximo capítulo abordaremos a produção audiovisual sobre a epidemia da 

AIDS tendo como cenário o continente africano. Considerado o berço AIDS, a África 

tem sofrido a epidemia de forma devastadora. Dados da UNAIDS para o ano de 2011 

indicam que naquele ano, a África subsaariana respondeu sozinha por cerca de 69% 

das pessoas vivendo com o HIV e 70% do total de óbitos por HIV no mundo. De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em países como Zâmbia e África do Sul, 

o percentual da população adulta com a doença chega a 20% e em Botsuana, quase 

40% da população entre 15 e 49 anos de idade têm AIDS, repercutindo, inclusive, na 

longevidade e expectativa de vida desses países.  

A magnitude da epidemia no continente justifica, por si só, um olhar sobre como 

a produção fílmica sobre o continente tem abordado essa temática, tema que será 

objeto do próximo capítulo. 
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Capítulo 3 – AIDS no continente africano: fragmentos da produção 

audiovisual 

Esse capítulo aborda a forma como a AIDS tem sido retratada nos filmes e 

documentários produzidos em anos recentes, tendo como cenário o continente 

africano. A ideia de enfocar essa produção parte do reconhecimento de que é nesse 

continente que a AIDS tem dizimado populações inteiras desde o surgimento da 

epidemia, com muito pouca intervenção por parte dos governantes nesse grave 

problema de saúde pública. 

Cabe registrar que nossa incursão em projetos socioambientais na África no ano 

de 2011 também contribuiu para o interesse por obras audiovisuais sobre a epidemia 

no continente. 

A ideia inicial era buscar filmes e documentários produzidos no próprio 

continente, mas diante da pouca disponibilidade desta produção no Brasil (apenas dois 

filmes foram acessados), foram incluídas obras originárias de outros países, mas tendo 

a África como cenário da trama. Vale destacar que embora o continente africano seja 

reconhecido como um dos “berços” da epidemia, palco junto dos EUA e do Haiti dos 

primeiros casos conhecidos da doença, a produção audiovisual relacionada à AIDS na 

África encontrada centra-se nos anos 2000. 

 Para apresentar essa produção, o capítulo inicia com um breve panorama da 

AIDS na África e, em seguida, discorre sobre os filmes e documentários encontrados 

na realização da presente pesquisa. Antes, porém, cabe mencionar algumas 

características centrais do continente africano. 

A África é o terceiro continente mais extenso do planeta, com cerca de 30 

milhões de quilômetros quadrados. É também o segundo continente mais populoso da 

Terra (perdendo somente para a Ásia), com cerca de um bilhão de pessoas (dados de 

2005) e composto por 54 países independentes (https://pt.wikipedia.org/wiki/África) A 

região subsaariana, também conhecida como África negra, abrange a parte do 

continente africano situada ao sul do Deserto do Saara - ou seja, a todo o continente, 

exceto a região do Norte da África.  

A diversidade étnica dessa região pode ser percebida através de sua cultura, 

incluindo as línguas, a música, a arquitetura, a religião, a culinária e a indumentária dos 
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diferentes povos do continente. Isto quer dizer que cada país possui uma identidade a 

respeito de sua própria cultura, tradições e costumes, muito embora o "olhar 

estrangeiro" tenda a tratar a região como um bloco único. 

Durante séculos o continente africano foi explorado pelas grandes potências 

europeias, processo esse que muito contribuiu para que a região apresente os piores 

indicadores sociais do mundo. A título de exemplo, dos 30 países mais pobres do 

mundo,  pelo menos 21 são africanos e nenhuma das nações da região apresenta um 

IDH alto (PNUD, IDH, 2010). 

A base econômica do continente é a agropecuária e o extrativismo, herança de 

seu passado colonial, destinada a abastecer o mercado externo. As parcas indústrias 

são bastante incipientes e concentradas em algumas poucas regiões. Para superar 

suas fragilidades, os países africanos formaram a Organização da Unidade Africana 

(OUA). A região conta ainda com o apoio das grandes potências e dos organismos 

internacionais como a ONU.  

Nesse início do século XXI, a África negra passa por uma crise política e 

econômica de elevadas proporções: acirramento dos conflitos armados e guerras civis, 

recessão econômica que vem se ampliando desde os anos 1980, com a queda das 

matérias-primas e o aumento da dívida externa e do desemprego num continente onde 

a densidade populacional cresce progressivamente. 

A corrupção generalizada é outro grande fator problemático na África, onde a 

maioria dos dirigentes têm se mantido no poder graças a partidos únicos que garantem 

privilégios de uma minoria que detém o poder. A crescente pressão por direitos 

humanos, no entanto, tem obrigado vários países a se justificarem perante a 

comunidade internacional. Baseado nesse contexto, ao longo dos anos 1990, a África 

negra passou por transições políticas essenciais, caracterizadas pela implosão dos 

sistemas vigentes: pluripartidarismo e democracia tornaram-se as palavras de ordem. 

Ainda assim, o autoritarismo se faz presente no continente, onde ditadores/presidentes 

impõem suas regras. Um exemplo nítido é o "caos" político no Zimbabwe, cujo 

presidente Robert Mugabe controla o país com mãos de ferro desde 1980, em um 

governo marcado por corrupção, violência e abuso de poder.  

Outros países também sofrem com o autoritarismo político. Em visita realizada 

ao Quênia, o guia local revelou que o presidente do país é dono de quase toda a 
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cidade de Nairóbi e a visita ao parque de vida selvagem Shaba, localizado no norte do 

país, tem sido evitada por motivos de segurança devido à proximidade com a Somália, 

palco de violentos conflitos armados num país sem lei.  

Na África do Sul, a situação é um pouco melhor. A abolição do apartheid, em 

1994, alia-se à democratização da maioria dos países africanos, que adotou o 

pluripartidarismo, novas constituições e eleições livres, na busca de estabilidade 

política fundamental para o seu desenvolvimento econômico.  

As mazelas da África tem raízes inegáveis no capitalismo, associado à 

desastrosa atuação de seus próprios governos. A corrupção em todas as esferas e a 

opressão das classes menos favorecidas são traços típicos da ação de governantes 

que dominam suas nações por meio de violência, atraindo muitas vezes investimentos 

estrangeiros, concedendo a eles benefícios negados à população local. A ausência de 

uma economia forte e diversificada também contribui para que os países africanos 

tenham em comum altos índices de desemprego. O trabalho informal se sobrepõe e a 

população vive em condições precárias abaixo da linha da pobreza, muitas vezes 

vivendo em vilarejos isolados, sem auxílio médico ou saneamento básico, colaborando 

para a proliferação de doenças facilmente tratáveis em outros continentes, mas que na 

África revelam-se um desafio. 

Além disso, o perfil demográfico do país pode transformar-se profundamente 

com o avanço da AIDS. No início da década de noventa, metade dos 5 a 8 milhões de 

indivíduos portadores do vírus eram africanos. A África é, sem sombra de dúvidas, o 

continente que mais sofre com a doença, especialmente a região subsaariana, 

segundo o relatório publicado pelo Programa das Nações Unidas (UNAIDS) em maio 

de 2006. As taxas de infecção per capita de alguns países da região continuam 

avançando. Com pouco mais de 10% da população mundial, a África subsaariana 

abriga cerca de 24,5 milhões de infectados, quase dois terços dos portadores de HIV 

em todo o mundo. Conforme abordaremos neste capítulo, o descaso dos governantes 

em relação à pandemia, só agravou a situação no continente negro. 
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3.1. Um retrato da AIDS no continente africano 

Há décadas que a AIDS configura um grande obstáculo na África e tem assolado 

principalmente a população subsaariana. Pesquisas científicas indicam que o 

surgimento da epidemia teria raízes na África Central, porém esse é um tema 

controverso, que ainda gera muitas especulações, as quais não serão abordadas 

nesse TCC por fugir aos objetivos do mesmo. 

A figura abaixo ilustra a distribuição da epidemia da AIDS pelo continente 

africano: 

 

Figura 1: AIDS no continente africano 

 

Fonte: Mundo Vestibular - 2008  
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Segundo a organização internacional Avert, a África do Sul é o país mais afetado 

pela epidemia em números absolutos. Dados de 2012 apontam para 6,1 milhões de 

pessoas infectadas, em uma população com 52 milhões de habitantes. A cada ano, 

duzentos e quarenta mil sul africanos morrem em decorrência da doença, expressando 

uma situação extremamente crítica e o descaso dos governantes ao longo dos anos só 

tem piorado a situação. 

 Em 2000, foi realizada em Durban (África do Sul), a 13ª Conferência 

Internacional sobre AIDS, que retratou números alarmantes: dezessete milhões de 

pessoas morreram de AIDS no continente, das quais 3,7 milhões eram crianças. Quase 

9% dos adultos estão infectados pelo HIV. 

Esses números impactam ainda mais quando confrontados com as posições 

governamentais. O Presidente da África do Sul à época, Thabo Mbeki, escandalizou o 

mundo ao sugerir que o HIV não causa a AIDS, em um discurso vexatório (BRASIL, 

2015).  Nove anos depois, Jacob Zuma venceu a presidência da África do Sul, com 

64% dos votos. Em seu currículo constam acusações de fraude, corrupção e estupro. A 

violência sexual teria ocorrido contra a própria sobrinha HIV+. À época, o presidente 

alegou que o ato foi consentido e declarou que não teria sido infectado, pois havia 

tomado banho após a relação sexual, o que só corrobora o desconhecimento e 

desinformação sobre a epidemia. A situação calamitosa na África do Sul pode ser 

atribuída, em grande parte, ao fato das autoridades terem se recusado a falar sobre o 

assunto durante muito tempo por razões também culturais. 

 Apesar das perspectivas preocupantes, principalmente levando-se em 

consideração a ignorância de governantes no que se refere às informações mais  

básicas de prevenção, um país chamou atenção ao adotar medidas que soariam 

risíveis em outros continentes. Uganda é considerado um país de sucesso no que se 

refere ao combate do vírus HIV, ao propor a abstinência sexual para os solteiros (o 

sexo só ocorreria após o casamento) e a fidelidade para os casados, ao invés de 

incentivar o uso do preservativo. Apesar de seu caráter extremamente conservador, 

essa medida reduziu a taxa de infecção de 30% para 6% e se mostrou eficaz muito em 

função da religiosidade do povo ugandense, onde 84% da população (uma das mais 

altas taxas religiosas do mundo) é católica ou protestante (ZANINI, 2008, p.194). 
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 O governo do Quênia tentou adotar uma medida semelhante à Uganda, 

sugerindo que a população permanecesse por dois anos em abstinência sexual, com o 

intuito de diminuir a expansão da epidemia, porém sem sucesso. O país possui a 

quarta maior epidemia de HIV no mundo. Estimativas para o ano de 2012 indicavam 

que 1,6 milhões de pessoas estavam vivendo com o HIV no país e aproximadamente 

57 mil morreram devido a complicações da doença. 

A epidemia da AIDS no Quênia tem afetado de forma indiscriminada crianças, 

mulheres e homens heterossexuais e homossexuais masculinos. Vale registrar que a 

homossexualidade é considerada crime no país, sendo punida com pena que pode 

chegar a 21 anos de prisão. A prostituição feminina é outro aspecto preocupante na 

epidemia da AIDS no país. Muitas mulheres acabam acatando quando o cliente se 

recusa a usar o preservativo.  A mortandade pelo vírus da AIDS no Quênia só diminuiu 

em 2012 com o uso dos antirretrovirais, de acordo com a organização Avert. 

 Na região sul da África, que abrange países como África do Sul, Suazilândia, 

Botswana e Lesoto, a multiplicidade de parceiros sexuais, através da poligamia, integra 

a cultura local, o que, aliado a outros fatores, contribui de forma importante para o 

aumento da epidemia da AIDS e traz à tona a necessidade de se pensar em 

mecanismos de controle da epidemia sem desconsiderar a tradição cultural de uma 

etnia/país. 

Em outras partes da África, como Senegal, Camarões, Gabão e Nigéria, os 

índices epidemiológicos não são tão altos como na África do Sul. Entretanto, aspectos 

culturais, descaso governamental e prostituição têm sido apontados como elementos 

responsáveis pela disseminação do HIV nesses países. 

 

3.2. A AIDS na África retratada em obras audiovisuais 

Parte da produção de filmes e documentários sobre a AIDS teve na África o 

cenário principal para as narrativas empreendidas, alguns deles produzidos pelos 

próprios países africanos. Essas obras contribuíram para atrair a atenção não somente 

de outros continentes, mas também dos próprios governantes africanos que ao longo 

de anos não deram a devida importância à gravidade da epidemia que devastou 

inúmeros países. Embora a situação ainda seja crítica no continente africano, ela não 
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se compara há anos atrás. Foram selecionadas obras dos anos 2000, disponíveis na 

rede mundial de computadores. 

Em 2001, em coprodução iraniana e francesa, é lançado o documentário ABC 

África (Irã/França-2001). O filme, ambientado em Uganda, retrata a situação dos órfãos 

da AIDS, crianças que perderam os pais precocemente para o vírus HIV. O 

documentário suscita importante reflexão a respeito da precária situação de um povo 

extremamente carente de recursos básicos como saúde pública e educação. As iniciais 

ABC que intitulam a obra referem-se à sigla em inglês para Abstinence, be faithful and 

use condoms (Abstinência, seja fiel e use preservativo), revelando que o investimento 

dado à epidemia resumia-se à pregação moral e ao estímulo ao uso de preservativos, 

com resultados pouco eficazes. 

Em 2003, o documentário intitulado Ciclos da Vida: A História da AIDS no Malawi 

(Malawi – 2003) aborda a epidemia em um dos países mais pobres do mundo. Nessa 

obra, são enfatizados aspectos culturais e religiosos que colaboraram para a expansão 

da epidemia, entre eles a poligamia, comum em diversos países africanos.  

Outro aspecto destacado no documentário é a forte presença dos curandeiros e 

a importância e significado desses sujeitos sociais da cultura local. O filme retrata 

situações comuns no país, em que, diante do diagnóstico positivo para a AIDS, a 

população busca a cura da doença na fé depositada nos curandeiros. O documentário 

argumenta que, ao invés da procura por um tratamento médico adequado, essas 

práticas acabam por reforçar a proporção da epidemia no país, mas apresenta 

diferentes entendimentos sobre a questão, através de depoimentos de médicos, 

ativistas, religiosos e portadores do vírus. 

Cinco anos depois, o Malaui volta a ser o centro da discussão no documentário 

A Face Feminina da AIDS (EUA – 2008), que trata do preconceito e do estigma 

enfrentado pelas mulheres HIV+ no país. De acordo com o filme, em 2008 as mulheres 

eram a maioria (58%) infectada pela AIDS em um país marcado por situações 

recorrentes de pobreza, desigualdade de gênero, tradições culturais e crenças. O 

documentário procura investigar e compreender a razão desse alto índice entre as 

mulheres. 

É relevante enfatizar que a desigualdade de gênero aliada a questões 

culturais/crenças afetam drasticamente as condições de vida dessas mulheres. No 
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documentário, uma delas relata que foi contaminada e abandonada com os filhos pelo 

marido, que negou a transmissão, embora ele possuísse relações com várias outras 

mulheres. Além do abandono, a vítima ainda foi hostilizada pelos moradores locais. O 

preconceito e o sexismo imperam nos vilarejos rurais africanos, contribuindo para a 

propagação da epidemia e o abandono de mulheres e crianças à própria sorte. 

Respostas a essa situação podem ser associadas a iniciativas como da 

enfermeira ugandense Rose Busingye. O documentário Mais Poderoso que a AIDS 

(Itália - 2009) apresenta as ações desenvolvidas pelo projeto chamado Meeting Point 

(Ponto de Encontro, em tradução livre). Trata-se do trabalho desenvolvido por uma 

organização não governamental dirigido pela enfermeira, que visa o combate à AIDS e 

o atendimento a mulheres soropositivas e seus filhos. A proposta é acolher e encorajar 

essas mulheres soropositivas a enfrentarem as dificuldades e perseverarem pela vida, 

partindo do princípio da autoestima e do amor próprio. O projeto também prega a 

prevenção da epidemia através do uso de preservativos, gerando polêmicas com a 

Igreja Católica. 

Apesar da forte religiosidade presente no país, Uganda enfrenta um outro 

desafio através de uma conhecida pratica. Trata-se dos Sugar Daddies (“Papai de 

Açúcar” em tradução livre), Homens acima de 40 anos de idade que mantém relações 

sexuais com jovens entre 15 a 20 anos, em troca de roupas, comida e presentes. Além 

do machismo e da exploração sexual, essas práticas têm contribuído para a 

disseminação da AIDS no país, gerando, inclusive, campanhas em que outdoors e 

anúncios espalhados pelo país alertam e condenam essa prática. (Zanini, 2008, p.198) 

Em comparação a outros países africanos, Uganda possui uma história de 

sucesso no combate à epidemia, fruto da preocupação e atenção de seus governantes. 

Botswana tenta seguir o mesmo caminho ao criar projetos que valorizam a autoestima 

e a vaidade de mulheres infectadas pelo vírus HIV. Essa situação é retratada em Miss 

HIV (EUA - 2007), cujo foco é um concurso de beleza para jovens e belas mulheres 

soropositivas que convivem bem (saudável) com o HIV. Sem sombra de dúvida, uma 

forma de diminuir o estigma em torno da doença. Apesar de iniciativas como essa, 

infelizmente o país ainda tem índices alarmantes quando o assunto envolve a 

contaminação pelo HIV: em 2002 houve um aumento de 24% principalmente entre 

pessoas de 15 a 49 anos, baseado em dados divulgados pela organização Avert, o que 

expressa a fragilidade e baixa eficácia das medidas de controle adotadas. 
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Inúmeros documentários têm sido produzidos na África nos últimos dez anos a 

respeito do HIV nos países subsaarianos. Mas o cinema também soube explorar a 

temática em filmes que se tornaram consagrados. Yesterday (África do Sul - 2004) 

relata a história de uma jovem residente em um pobre vilarejo africano que se descobre 

HIV+. A partir daí, ela terá que lidar com o preconceito dos moradores da região e do 

próprio marido que a infectou.  

A história fictícia se baseia no mundo real de várias “yesterdays” que vivem a 

mesma situação há décadas na África. A transmissão e a omissão dos companheiros, 

aliadas à discriminação de vizinhos, são fatos recorrentes do cotidiano dessas 

mulheres. 

Além do estigma do HIV abordado no filme, a narrativa também expõe outros 

temas que compõem o contexto social em que muitas mulheres como Yesterday estão 

inseridas: a pobreza, a infidelidade, a ausência de informações, a violência doméstica, 

as crenças populares e outros assuntos que fazem de Yesterday um filme tocante e 

realista. 

É possível que essas obras tenham contribuído para dar visibilidade e promover 

a reflexão em torno da epidemia da AIDS no continente africano, respeitando-se as 

especificidades locais e considerando a cultura desses países. Essa ideia vem 

acompanhada do reconhecimento de que tem havido maiores investimentos no 

combate à epidemia na África, com respostas mais eficazes, como demonstra o trecho 

abaixo: 

De acordo com um relatório especial de 2013, emitido pelo Programa 
Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), o número de 
pessoas infectadas com o vírus HIV na África a receber tratamento 
antirretroviral em 2012 era sete vezes superior ao número registrado em 
2005. Além disso, o número de mortes relacionadas com a AIDS na 
África subsaariana em 2011 foi de 33 % menor do que o número em 
2005, enquanto que o número de novos casos de infecções por HIV  na 
região em 2011 foi 25 % menor do que o registrado em 2001. (UNAIDS 
United Nations Program on HIV/AIDS)  

 

Cabe registrar que recentemente a África do Sul foi escolhida para participar de 

um teste clínico de uma nova vacina chamada de HVTN 100, que esta sendo 

desenvolvida contra o vírus HIV. Os testes serão realizados com 252 adultos 
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heterossexuais de 18 a 40 anos soronegativos. O êxito do resultado desse teste só 

poderá ser constatado em dois anos. 
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Considerações Finais 

Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo compreender como a 

produção audiovisual abordou a temática do HIV ao longo de três décadas, desde o 

surgimento da epidemia nos anos 1980. Essa abordagem buscou relacionar essa 

produção às transformações científicas e sociais que a epidemia da AIDS tem 

atravessado ao longo do tempo. Desse modo, espera-se conhecer como o cinema 

acompanhou e retratou essas mudanças ao longo do tempo. 

Décadas após o ápice da epidemia no início dos anos oitenta, a AIDS deixou de 

ser considerada uma doença “gay”, estigmatizada durante anos em meio a uma 

atmosfera que envolvia discriminação e ausência de informação. Sabe-se, hoje, que 

qualquer um está vulnerável à contaminação. Se no passado a AIDS estava 

relacionada ao preconceituoso termo “grupo de risco”, hoje o comportamento de risco é 

visto como o principal fator para a transmissão do vírus HIV, independente da nossa 

orientação sexual. 

A AIDS foi do singular ao plural em relação ao perfil das vítimas infectadas, um 

perfil que desde o seu surgimento só tem ampliado no decorrer dos anos, conforme o 

documentário brasileiro HIV Hoje (2014) relatou a respeito do número crescente de 

adolescentes contaminados pelo vírus da AIDS. 

Baseado nas informações do documentário citado, viver com o HIV nos faz 

refletir como ainda é possível alguém se contaminar em pleno ano de 2015; 

demonstrando o quanto somos vulneráveis a ela ainda. Mesmo tendo acesso a um 

vasto conteúdo informativo a nossa disposição, ainda assim, é alto o número de jovens 

infectados devido a ausência do uso de preservativo. 

Embora as atenções relacionadas à epidemia estejam voltadas para a 

juventude, outro segmento populacional também tem se mostrado vulnerável à doença, 

principalmente em anos recentes: os idosos. Medicamentos para distúrbios eréteis têm 

prolongado a vida sexual de idosos. Entretanto, ao mesmo tempo em que permitem 

uma vivência da sexualidade de forma mais ativa, esses medicamentos os tornam mais 

vulneráveis às doenças sexualmente transmissíveis (DST), na medida em que não têm 

sido acompanhadas de orientações/ informações acerca da prevenção das DST/ AIDS. 

As campanhas e ações de prevenção que estão sendo transmitidas desde o ano de 
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2008 amenizam a invisibilidade quanto à transmissão do HIV na população idosa 

porém sem ter um grande alcance, visto que a maioria das campanhas são destinadas 

ao público jovem, como se a população mais idosa não tivesse uma vida sexual. 

Importante ainda ressaltar a necessidade de conscientização não somente do 

idoso, mas principalmente dos profissionais de saúde que lidam com essa faixa etária, 

na perspectiva de reconhecer que também o idoso está exposto às doenças 

sexualmente transmissíveis, dentre elas, o HIV e a AIDS. E não imaginar a 

possibilidade de uma pessoa idosa ser infectada pelo HIV pareça invisível aos olhos da 

sociedade. 

Para a UNAIDS (2005), o aumento dos casos de AIDS entre a população idosa 

pode estar relacionado a uma falha nos esforços de prevenção com este grupo de 

idade. Campanhas para esse público específico são fundamentais, mas não basta só o 

conhecimento. É importante destacar aspectos socioculturais para reduzir riscos e 

vulnerabilidades, para que o indivíduo seja capaz de adotar práticas seguras, a fim de 

evitar a infecção. 

No carnaval de 2009, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para alertar 

aos idosos sobre os riscos de AIDS e outras DST com o slogan “Sexo não tem idade 

para acabar. Proteção também não”. O Ministério da Saúde argumenta que é 

necessário conscientizar esse público sobre comportamentos de risco, devido ao 

aumento da incidência de AIDS nessa faixa etária. Entretanto, o que se verifica é uma 

tendência a concentrar as campanhas dirigidas aos jovens e poucas para aqueles que 

passaram dos sessenta anos de idade. A própria literatura científica carece de 

informações que dizem respeito à AIDS em idosos. Logo, torna-se fundamental 

desenvolver estudos nessa área e campanhas massivas (mídia impressa e televisiva), 

pois somente o conhecimento pode diminuir o preconceito e contribuir para a 

prevenção. 

Por outro lado, como esse TCC procurou abordar, o momento atual é 

extremamente preocupante no que diz respeito ao combate à AIDS. Representantes do 

movimento social durante a abertura do Congresso Brasileiro de Prevenção e do 

Fórum Latino-americano em DST, AIDS e Hepatites Virais, ocorridos em São Paulo no 

ano de 2012, apontaram um "retrocesso" na resposta nacional contra a epidemia da 

AIDS, argumentando a influência religiosa nas definições da política de saúde. O 
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protesto referia-se, na época, à interferência de setores evangélicos nas campanhas de 

prevenção. Não há meios de se fazer uma política de saúde envolvendo crenças 

religiosas. A política de saúde no país - como qualquer outra intervenção estatal - deve 

ser laica. 

O fundamentalismo religioso presente nas tomadas de decisões dos governos 

só tende a resultar em um retrocesso em relação às campanhas de prevenção e 

atenção à saúde. Como o médico Dráuzio Varella expôs no documentário "HIV Hoje", 

na década de 1990 houve uma grande conscientização em relação à AIDS, inclusive 

com numerosas campanhas de prevenção, até mesmo nas escolas. 

No entanto, a partir dos anos 2000, houve uma retração em relação a esse 

caráter educativo. A população acaba só tendo acesso a mais informações quando ela 

busca por isso. É possível observar que não há, na atualidade, qualquer tipo de 

orientação (campanhas de prevenção) em rádio ou televisão em época que não seja 

Dia Mundial da AIDS ou carnaval, período em que ocorre uma repercussão em torno do 

assunto. Isso sem citar as campanhas que são vetadas (campanha para a mídia 

televisiva direcionada aos jovens homossexuais no Carnaval de 2012). Além disso, é 

necessário também que as estratégias de prevenção e tratamento considerem não 

apenas o perfil epidemiológico geral da doença em cada região ou país, mas as 

especificidades locais, tanto culturais como da epidemia. 

Qual seria o principal objetivo de um filme que aborda o HIV? O 

comprometimento com uma causa social ou seria o mero entretenimento? Não 

podemos generalizar essa questão, a partir do momento que inúmeras produções 

abordaram esse tema sobre diferentes pontos de vista, alguns de forma didática e 

esclarecedora e outras de forma apelativa e sensacionalista. 

A fábrica de sonhos como também é conhecida Hollywood, assume um papel 

importante na forma de conduzir narrativas que podem colaborar massivamente para 

reforçar ou, ao contrário, superar mecanismos de estereotipização e estigmatização em 

relação à AIDS. 

A grande maioria dos filmes citados neste trabalho produz representações do 

HIV/AIDS aliado ao gênero e a sexualidade. Para Louro (2001), “uma forma de 

sexualidade é generalizada e naturalizada e funciona como referência para todo o 
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campo e para todos os sujeitos, a heterossexualidade é concebida como 'natural' e 

também como 'universal'” (Louro, pag17).  

É interessante como essa produção audiovisual construiu seus protagonistas a 

partir de personagens considerados “fora do padrão” assim ditado por uma sociedade 

moralista. Dessa forma, o cinema mostra personagens pertencentes à categoria dos 

“excluídos”. A sociedade produz e reproduz regras e padrões de normalidade, isto é, 

comportamentos heterossexuais, logo, aquele que não se encaixa nesse padrão, é 

visto como: desviante, anormal e errado. Embora esta mesma sociedade tenha 

progredido ao longo dos anos, o preconceito e a intolerância ainda se encontram muito 

presentes. 

Segundo Correa (2007), o diagnóstico da AIDS traz consigo, além das sequelas 

físicas e emocionais, repercussões sociais e culturais. Durante muito tempo, a AIDS foi 

vinculada ao universo gay em função do perfil dos infectados no início da epidemia, um 

estilo de vida que era tachado como sendo de comportamento promíscuo, desregrado 

e imoral. De certa forma, a igreja colaborou para essa visão distorcida a respeito da 

doença, alguns conservadores inclusive associaram a AIDS como um castigo divino 

pelo excesso de “fricção da carne humana” dos homens que fazem sexo com homens.  

Entretanto, se nos anos 1980 a doença já havia dizimado milhares de vítimas, na 

década seguinte presenciamos o avanço da medicina e em consequência a 

possibilidade de viver uma vida (quase) normal com o vírus HIV, longe do estigma de 

“sentença de morte”, algo inevitável no passado. Atualmente, a AIDS é uma doença 

crônica e se antes ela era vista como sinônimo de morte, hoje ela se faz acompanhar 

da esperança de uma possível cura no futuro. A própria evolução no campo da 

medicina “remodelou” a representação da AIDS nos filmes aqui analisados, 

principalmente nas películas realizadas a partir dos anos noventa. 

Mas mesmo nos dias de hoje, a AIDS ainda é um tema polêmico, controverso, 

preso a preconceitos. É um assunto contemporâneo, que envolve tabus, estigmas, 

conflitos e sem respostas concretas ainda, havendo de tempos em tempos novas 

reinterpretações. 

De acordo com Correa (2007), a AIDS carrega um estigma social, um 

preconceito muito em função da representação cultural que a ela traduz. As 

abordagens do HIV/AIDS em meio à vulnerabilidade social relacionada à doença, 
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principalmente constituída em um determinado tempo histórico. O HIV estabeleceu 

uma série de condutas e normas, a liberdade sexual conquistada no fim dos anos 1960 

e 1970, tornou-se uma mera lembrança. 

Interessante ressaltar as questões sociais e culturais relacionadas a AIDS ao 

nos depararmos com a situação no continente africano que envolve tradições culturais, 

rituais religiosos e a ausência de informação. Se no Brasil o índice de HIV entre jovens 

adolescentes tem aumentado nos últimos anos, em Uganda há estatísticas de redução 

da epidemia nesse mesmo grupo etário, muito em função de campanhas pautadas no 

adiamento do início da vida sexual, associando-o ao matrimônio. 

A pandemia da AIDS na África ganha dimensões gigantescas ao analisarmos 

sob o ponto de vista não só econômico mas também de um continente marcado por 

rituais e valores sexuais considerados tradicionais, sobretudo pelas sociedades em que 

a mulher tem buscado conquistar espaço e fazer prevalecer os seus direitos. A pobreza 

e a posição da mulher na sociedade africana criam, sem dúvidas, uma atmosfera 

propícia à propagação da AIDS. Desse modo, considera-se que na África, assim como 

em qualquer país, é necessário que as campanhas anti-HIV/AIDS considerem as 

diferentes percepções culturais para que possam atingir seu objetivo, tendo como base 

a informação nas comunidades e o incentivo à reflexão. Essa é uma tarefa difícil, tendo 

ciência que o campo da sexualidade humana é permeado por tabus. Com todos os 

avanços alcançados na história da humanidade, observa-se que ainda há muitas 

interdições quando se trata da sexualidade. E a AIDS, sem dúvida nenhuma, passa por 

essa questão. 

Enfatizamos que, como esse Trabalho de Conclusão de Curso procurou 

demonstrar, a AIDS permite fomentar o debate em torno de diversas questões, em 

especial aquelas relacionadas às desigualdades sociais, de gênero e étnicas, um 

campo em que o assistente social está inserido. Sob este ponto de vista os filmes, 

melhor dizendo, as obras audiovisuais de modo geral, apresentam um rico potencial 

para disparar a reflexão e debate em torno dessas questões, não apenas entre a 

população usuária dos serviços prestados, mas também entre os próprios profissionais, 

gestores e formuladores de políticas. Filmes e documentários que abordam temas tais 

como família, identidade de gênero, vínculos familiares e sociais, dentre outros, podem 

promover discussões para nós, assistentes sociais, contribuindo para fomentar uma 

reflexão crítica no que se refere a valores, comportamentos e ações dos sujeitos com 
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os quais trabalhamos. Podemos destacar, inclusive, que essas obras possuem um 

grande potencial nessa direção, pois utilizam-se de imagens encenadas que 

reproduzem um fato real. Desse modo, essas obras apresentam um maior alcance em 

se tratando de transmissão de conhecimento, se comparadas com palestras e debates, 

visto que facilitam a expressão, a comunicação e exemplificam um discurso, para 

apreensão de assuntos em pauta, de modo a ultrapassar preconceitos e promover 

mudanças. 

 Nosso olhar pessoal a respeito da AIDS, nos faz associá-la a palavras que a 

descrevem de acordo com os momentos históricos da epidemia: Sexo/liberdade, 

Vida/Morte, Solidão/Preconceito, Sexo/Seguro, Medo/Esperança e Saúde/Cura. Jovens 

assim como eu, nascidos na década de 1980, somos de certa forma da primeira 

geração da AIDS, não chegamos a conhecer um mundo sem ela, somos da geração 

“sexo seguro”. Nossa pouca idade nos preservou de assistir o ápice da doença, 

entretanto há trinta anos a AIDS tem estado em todas as manchetes, crescemos com a 

AIDS, acompanhamos os desafios e conquistas e esperamos o dia em que veremos a 

cura. 
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