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RESUMO 
 

O estudo teve como objetivo apreender representações sociais acerca da 

vivência da sexualidade e das crenças sobre as vivências sexuais que podem 

ter vulnerabilizado os homens soropositivos para o HIV entrevistados. A revisão 

da literatura realizada deixou evidente a lacuna ainda existente no aspecto das 

crenças e práticas sexuais com recorte racial nos estudos de vulnerabilidade 

para o HIV/AIDS. O delineamento metodológico adotado foi o qualitativo 

descritivo, pois o objeto de investigação é multidimensional e apresenta uma 

inter-relação entre fatores sociais e subjetivos. Os 15 participantes – 8(oito) 

autodeclarados negros e 7(sete) autodeclarados brancos são homens 

soropositivos para o HIV , são usuários de dois Serviços Municipais de Atenção 

Especializada pra HIV/AIDS. O resultado da pesquisa é apresentado na forma 

de Discurso do Sujeito Coletivo. A construção dos discursos dos dois grupos – 

negros e brancos – reforça a noção de que a identidade étnica do brasileiro 

está construída na representação social da miscigenação e que há a existência 

da representação social da sexualidade dos negros como exacerbada e mais 

erotizada. A vulnerabilidade dos homens soropositivos negros para o HIV 

esteve mais presente nas crenças ancoradas na ideia de que, por serem 

homens, eles não deveriam recusar nenhuma oportunidade de se relacionar 

sexualmente; na conjugalidade, na aparência física como reveladora da 

soropositividade de uma pessoa; na imagem de que o grupo de risco – 

homossexuais, profissionais do sexo e/ou usuários de drogas – são as únicas 

pessoas que se infectam pelo vírus HIV, em se ter menor conhecimento sobre 

HIV/AIDS e na reduzida crítica à qualidade do serviço de saúde.  Para os 

homens brancos, as situações de vulnerabilidade estão ancoradas na crença 

de que a conjugalidade os protege da infecção e também relatam o uso de 

álcool em excesso antes de ter relacionamento sexual.  

 

 

Palavras- chave: Sexualidade, Soropositivos, Representação Social, Crenças, 

Vulnerabilidade, Relação Racial. 

 
 



8 

 

ABSTRACT 
 

The study aimed to apprehend the social representations about the experience 

of sexuality and the beliefs in the exercise of sexual practice that may have 

made vulnerable the HIV positive male respondents. Literature review evinced 

the gap that still exists in the aspects of sexual beliefs and practices with racial 

outline and the studies of vulnerability to HIV / AIDS. The methodological 

approach used was descriptive qualitative, because the object of research is 

multidimensional and presents an interrelationship between social and 

subjective factors. The 15 participants - eight (8) self-proclaimed blacks and 

seven (7) self-proclaimed whites - are HIV positive men, users of two Municipal 

Services of Specialized Care for HIV / AIDS. The search result is presented as 

a Collective Subject Discourse. The construction of the speeches of the two 

groups - blacks and whites - reinforces the notion that ethnic identity is 

constructed in the Brazilian social representation of miscegenation, and there is 

the existence of the social representation of sexuality of blacks as exaggerated 

and more eroticized. The vulnerability of HIV positive black men was more 

prevalent in the beliefs anchored on the idea that, being men, they should not 

refuse any opportunity to relate sexually, in conjugality, in physical appearance 

as revealing of the positive status of a person, in the image that the risk group - 

homosexuals, sex workers and / or drug users - are the only people who 

become infected with HIV, in having less knowledge about HIV / AIDS and in 

the reduced critic to the quality of healthcare. For white men, the situations of 

vulnerability are anchored in the belief that conjugality protects them from 

infection and also report the use of too much alcohol before having sexual 

intercourse. 

 

Keywords: Sexuality, HIV Positive, Social Representation, Beliefs, Racial 

Relationship, Vulnerability. 
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APRESENTAÇÃO 
 

  Os capítulos da dissertação foram estruturados iniciando-se com um 

breve relato introdutório do tema, dos objetivos e da justificativa acerca da 

importância do tema estudado.  

 

 Os capítulos 2, 3, 4 e 5 referem-se à revisão da literatura. O Capítulo 2 

discorre sobre o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e sobre a Síndrome 

da Inumodeficiência Adquirida (AIDS), trazendo os estudos da epidemia no 

mundo, a história do conceito e preconceito em relação à doença, que se 

iniciou sendo chamada de “peste gay” e, atualmente, estudada como uma 

doença que todos podem se colocar vulneráveis à infecção em determinadas 

situações da sua vida sexual, inter-relacionados a fatores individuais, sociais e 

governamentais.  

 

 O Capítulo 3 contém as discussões teóricas sobre o conceito de raça e 

etnicidade e sobre como o racismo afeta a vida das pessoas nas disparidades 

socioeconômicas e de acesso a bens e serviços. São demonstradas, pelos 

estudos, as desigualdades em saúde de negros e brancos, especialmente em 

relação à vulnerabilidade à infecção pelo HIV. Dado presente em artigos de 

âmbito internacional, nacional e local. As pesquisas sobre representação social 

da AIDS mostram, também, a vulnerabilidade presente nas faixas etárias, no 

estado civil ou no gênero a que a pessoa pertence.  

 

 O Capítulo 4 traz as investigações sobre a soropositividade e a vivência 

do estigma e do preconceito pelas pessoas soropositivas, a expressão desse 

preconceito na sociedade, além de abordar a experiência dos profissionais de 

saúde que atuam na área de HIV/AIDS. 

 

As ações governamentais e não governamentais para a saúde da 

população negra como as reservas de vagas em universidades públicas para 

população negras e, em especial, as que estão relacionadas ao HIV, são 

tratados no Capítulo 5 da revisão de literatura. 
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A construção teórica será apresentada no Capítulo 6 com a descrição da 

Teoria das Representações Sociais e os seus elementos constitutivos e os 

estudos sobre Crenças, além da articulação desses dois conceitos teóricos, em 

suas convergências e divergências para fundamentar o presente estudo.  

 

O Capítulo 7 versa sobre as considerações metodológicas, com a descrição 

do instrumento de coleta de dados, o local da pesquisa, seleção dos 

participantes, a caracterização dos participantes, o procedimento de coletas de 

dados e a especificação do procedimento de análise de dados. 

 

Os resultados e a discussão estão apresentados no Capítulo 8, com a 

construção do Discurso do Sujeito Coletivo de negros e brancos, através dos 

tópicos conversados durante a entrevista. Foram analisadas as proximidades e 

distanciamentos dos dois discursos. 

 

Em conclusão, tem-se, no Capítulo 9, as considerações finais sobre o 

estudo com a reflexão de quais vulnerabilidades estão presente na vivência da 

sexualidade dos homens soropositivos negros e brancos e como a 

representação social da sexualidade dos negros se apresenta no cotidiano dos 

participantes.  

 

Os anexos contém o termo de consentimento livre e esclarecido lido e 

assinado pelos entrevistados, além do roteiro da entrevista utilizado. 
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CAPÍTULO1 - INTRODUÇÃO 
 

 

A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é considerada uma 

pandemia, pois é uma doença presente em todo o mundo, que infecta milhões 

pessoas. No Brasil, estima-se que 630 mil pessoas estejam infectadas pelo 

vírus da AIDS HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana). Esse dado ainda que 

represente um número alto é avaliado como um resultado exitoso do Programa 

brasileiro de enfrentamento do HIV/AIDS, visto que, no início da epidemia 

projetava-se que no ano 2000, o Brasil teria um milhão de pessoas vivendo 

com HIV (BRASIL, Ministério da Saúde, 2005). 

 

Atualmente, há uma mudança no perfil das pessoas mais vulneráveis a 

infecção pelo HIV, tornando-se, assim, uma epidemia mais heterossexual, 

feminina, juvenil e com um aumento entre os negros brasileiros.  

 

A vulnerabilidade ao HIV se caracteriza por uma junção de fatores sociais, 

governamentais e pessoais que aumenta a chance das pessoas se infectarem 

pelo vírus. Os negros brasileiros estão mais vulneráveis socialmente pelas 

condições econômicas desfavoráveis que essa parcela da população vive e 

também pela construção social acerca da sexualidade dos negros, que são 

tidos como sexualmente mais ativos e com um desempenho sexual maior e/ou 

melhor do que o dos brancos. 

 

Aliada a essa representação da sexualidade do negro temos, também, a 

construção da masculinidade do homem brasileiro. 

 

Para investigar e aprofundar os estudos sobre a saúde da população 

negra, o Governo Federal tem realizado estudos com recorte racial (BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2005). Os estudos sobre a AIDS entram na categoria de 

doenças fortemente influenciadas pelos fatores psicossociais na vida das 

pessoas. 
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1.1 OBJETIVOS 

  Dentro desse contexto de estudos com recorte racial, esta pesquisa tem 

como objetivo principal: investigar a relação entre as crenças sobre as 

vivências sexuais relatadas por homens negros e brancos e a sua 

vulnerabilidade para o HIV/AIDS. 

 

 Para tanto, o estudo visou descrever as práticas sexuais através dos 

discursos de homens negros e brancos; identificar as crenças sobre as práticas 

sexuais de homens negros e brancos e relacionar as crenças sobre as práticas 

sexuais de homens negros e brancos à vulnerabilidade para o HIV/AIDS, 

articulando a Teoria da Representação Social aos estudos de Crenças.  

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

 O estudo com recorte racial, no Brasil, se justifica porque ainda há uma 

escassez de estudos com essas características, por sermos influenciados pelo 

mito da democracia racial no País e pela ideia de que a miscigenação da nossa 

população iguala o acesso de todos os cidadãos aos bens e serviços de saúde.  

 

A investigação da vivência da sexualidade com ênfase na categoria racial 

dos participantes contribui para clarificar os mecanismos do racismo na vida 

cotidiana das pessoas. 

 

Também, nos estudos sobre gênero e AIDS há uma desproporção de 

estudos com mulheres em relação aos homens. A pesquisa pode trazer uma 

contribuição para o entendimento das vulnerabilidades masculinas em relação 

à infecção pelo HIV. 

 

A pesquisa foi realizada entre homens heterossexuais na região Nordeste do 

País, onde mais tem aumentado a infecção pelo HIV, em relação a qual a 

orientação sexual - heterossexual - tem também crescido.  
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Acredita-se, assim, que esse estudo poderá contribuir para a área de 

políticas públicas da saúde da população negra, que vigora no Brasil desde 

2006, assim como nos planejamentos governamentais de atividades educativas 

e informativas de prevenção ao HIV/AIDS, mais atentos ao recorte racial. 
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CAPÍTULO 2 - O HIV/AIDS 
 

 2.1 A EPIDEMIA DE AIDS NO MUNDO E NO BRASIL 

 

São decorridas três décadas desde a descoberta do vírus da AIDS e, 

nesses anos, a doença atingiu 40 milhões de pessoas, registrando-se quatro 

milhões de novas infecções anuais no mundo e a morte de 2,8 milhões de 

pessoas por ano. A AIDS é uma pandemia de enorme proporção, que atinge 

jovens e adultos e tem grande impacto socioeconômico nos países mais 

atingidos(Fonseca & Bastos, 2007; Fonseca et al., 2007). 

 

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) atua no corpo humano 

destruindo as células T CD4+, que são importantes na organização e na defesa 

no sistema imunológico. Quando os níveis dessas células ficam baixos, os 

microorganismos (fungos, vírus, bactérias) atuam propiciando o 

desenvolvimento de doenças oportunistas que podem levar o doente a óbito 

(Oltramari & Otto, 2006). 

 

Logo quando surgiu, a epidemia da AIDS foi intitulada de “peste gay”, 

por ser uma doença que era notificada, principalmente, em homossexuais 

masculinos. Com o passar do tempo, desenvolveu-se a noção de grupo de 

risco como se se tratasse de uma doença que atingia grupos específicos de 

pessoas: homossexuais, profissionais do sexo, usuários de drogas injetáveis e 

pessoas que foram submetidas à transfusão de sangue não testado. 

 

  Esse conceito evoluiu, então, para comportamento de risco, 

caracterizando que o vírus infectava pessoas que, em suas práticas, 

colocavam-se em risco como, por exemplo, ter relações sexuais sem uso de 

preservativo ou o compartilhamento de agulhas para uso de drogas injetáveis. 

Atualmente, trabalha-se com a noção de vulnerabilidade para o HIV\AIDS, visto 

que fatores sociais e institucionais interferem nas práticas preventivas das 

pessoas para a doença.  
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Sob o ponto de vista da saúde pública, a infecção pelo HIV difere de 

outras infecções porque há um estigma associado à doença. É uma infecção 

que se caracteriza por longo período de incubação, o que dificulta a 

identificação do fator de vulnerabilidade ou prática de risco individual que atuou 

para a soropositividade da pessoa (BRASIL, Ministério da Saúde, 2005). 

 

É uma epidemia em que deve se levar em conta fatores biológicos, mas 

também aspectos sociais, culturais e políticos para se entender a 

generalização da infecção em determinadas populações, como a de 

heterossexuais na África ou o aumento entre usuários de drogas injetáveis e de 

homens que fazem sexo com homens. Há que se investigar ainda as relações 

de gênero, a pobreza, a deficiência no sistema de saúde e o estigma 

relacionado com determinadas práticas sexuais (Kippax, Holt & Friedman, 

2011). 

 

Dependendo da região do mundo onde se registrem as ocorrências, a 

infecção por HIV pode despertar medo e discriminação e/ou atos de 

solidariedade e ativismo social (Kippax, Holt &Friedman, 2011). 

 

Com a introdução dos medicamentos antirretrovirais, houve uma 

diminuição drástica da mortalidade causada pela AIDS em países onde o 

acesso aos medicamentos é feito com maior amplitude. Contudo, esse acesso 

é feito de forma desigual, pois, nas regiões que apresentam um grande 

quantitativo de pessoas infectadas – na África subsaariana, por exemplo – o 

acesso aos antirretrovirais é feito de forma deficiente (Fonseca & Bastos, 2007; 

Fonseca, et. al., 2007). 

 

Na África subsaariana, países como Uganda e Senegal têm conseguido 

diminuir o número de pessoas infectadas e, contrariamente, países como 

Botsuana e África do Sul, com maior riqueza socioeconômica, não tiveram êxito 

na diminuição do número de casos de AIDS na sua população. Nesses países, 

segundo estudo de Robinson (2011), tal diferença pode ser explicada por 

ações governamentais de planejamento familiar anteriores ao aparecimento do 
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primeiro caso de AIDS. Os países que já desenvolviam um programa mais 

estruturado de planejamento familiar puderam, com o aparecimento de casos 

de AIDS, adequar, com maior rapidez, programas governamentais de 

prevenção ao HIV, com a disponibilização maior de preservativos e atividades 

de educação em saúde.  

 

Igualmente, os países que tiveram maior participação do ativismo social, 

através das organizações não governamentais, puderam ter uma resposta mais 

eficiente ao enfrentamento da epidemia. Essas organizações facilitam as 

relações com as autoridades governamentais, assim como com as autoridades 

religiosas locais, promovendo ações de saúde com ênfase na prevenção à 

infecção do HIV (Robinson, 2011). 

 

A AIDS teve um decréscimo de 70% na mortalidade, nos Estados 

Unidos, sendo considerada, atualmente, uma doença crônica.  Dessa forma, o 

objetivo do sistema de saúde americano, hoje em dia, é promover uma melhor 

qualidade de vida e diminuir as co-morbidades das pessoas vivendo com HIV 

(Tufts, Wessell & Kearney, 2010). 

 

Estima-se que 28 milhões de pessoas na idade produtiva tenham 

morrido de AIDS no mundo. Esse quantitativo de pessoas pode chegar a 74 

milhões em 2015, transformando a AIDS uma das principais causas de morte 

no mundo do trabalho (BRASIL, Ministério da Saúde, 2011). 

 

O Brasil e a África do Sul são países que se assemelham no 

desenvolvimento socioeconômico, contudo, a resposta à epidemia de AIDS 

transcorreu de modo diferenciado nesses países. O início da epidemia foi, nos 

dois países, associado aos homossexuais, como uma doença restrita a essas 

pessoas. (Santos, 2009). 

 

No Brasil, as organizações não governamentais de luta contra 

homofobia se articularam para propor ao Governo estratégias de 

enfrentamento da doença, de respeito aos Direitos Humanos, ao combate ao 

estigma e à discriminação. Na África do Sul, o Governo promoveu programas 
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de enfrentamento da doença diferenciados para negros e brancos, o que gerou 

o sentimento para os brancos de que a AIDS era uma doença de negros e para 

os negros a AIDS era vista como uma conspiração governamental para impedir 

o movimento de liberdade dos negros (Santos, 2009). 

 

 O Brasil tem uma estimativa de 630 mil pessoas vivendo com HIV e um 

perfil epidemiológico que tem mudado bastante desde a notificação do primeiro 

caso, em 1980, com marcadas diferenças regionais (Fonseca & Bastos, 2007; 

Fonseca, et. al., 2007; BRASIL, Ministério da Saúde, 2010). 

 

 Dos casos de AIDS notificados no Brasil, 4% estão na região Norte, 12% 

na Nordeste, 59% na Sudeste, 19% na região Sul e 6% na centro-oeste 

(BRASIL, Ministério da Saúde, 2010). 

 

A resposta brasileira à epidemia de AIDS é considerada de êxito pelos 

organismos internacionais, como a UNAIDS e UNESCO. Esse sucesso é, em 

parte, atribuído à ação da mobilização social no enfrentamento da epidemia 

desde meado da década de 1980. Desde os primeiros casos houve uma 

articulação da sociedade com a criação das ONG/AIDS para, junto com o 

Governo, propor estratégias de trabalho para lidar com HIV/AIDS, a exemplo 

da possibilidade de acesso universal aos medicamentos antirretrovirais desde 

1996 (Ministério da Saúde, 2008; Ministério da Saúde, 2011; UNESCO, 2005). 

 

O Governo atua baseado nos determinantes sociais da doença e não 

apenas na área biológica, articulando suas ações com outras áreas, como 

Educação, Economia e Assistência Social e desenvolvendo ações tanto na 

prevenção quanto no tratamento. A prevenção é realizada por meio de 

campanhas nacionais que utilizam vários tipos de meios de comunicação 

(UNESCO, 2005). 

 

Há descentralização das ações, recursos e responsabilidades para os 

três níveis governamentais do país - federal, estadual e municipal - com 

implantação de serviços especializados para atendimentos de soropositivos, 

hospitais-dia, centro de testagem e aconselhamento, atendimento terapêutico 
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domiciliar, unidades de distribuição de medicamentos e realização de exames 

laboratoriais para controle da carga viral e das células de defesas CD4+ 

(UNESCO, 2005). 

 

A experiência do modelo brasileiro é transmitida a 23 países na América 

Latina, Ásia e África.  Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Uruguai e Moçambique 

desenvolvem atividades no ambiente escolar com base na experiência 

brasileira. Profissionais de Cabo Verde foram treinados para controle da 

transmissão vertical e profissionais da Guiné Bissau foram treinados em gastos 

públicos na área de HIV/AIDS. Os chineses realizaram intercâmbio para 

vivenciar o modo de articulação entre governo e organizações não 

governamentais para enfrentamento da epidemia. Quatro países africanos 

recebem medicamento antirrretroviral produzido no Brasil: São Tomé e 

Príncipe, Burkina Fasso, Guiné Bissau e Cabo Verde, totalizando 3,5 mil 

pacientes tratados (BRASIL, Ministério da Saúde, 2011; UNESCO, 2005). 

 

Desde o final da década de 1990, a epidemia de AIDS, no Brasil, é 

considerada estabilizada, mas está em patamares elevados, com 35 mil novos 

casos por ano. Essa estabilidade e até o declínio da incidência de AIDS está 

presente somente na região Sudeste e Centro- Oeste do Brasil e para os 

homens da faixa etária entre 20 a 34 anos. Nas demais regiões do país, em 

outras faixas etárias e entre as mulheres, a infecção pelo HIV ainda continua 

aumentando (Fonseca & Bastos, 2007; Fonseca, et. al., 2007; BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2010; BRASIL, Ministério da Saúde, 2011). 

 

A epidemia declinou nas classes socioeconômicas mais altas, assim 

como entre usuários de drogas injetáveis, na transmissão vertical que acontece 

da mãe para o filho durante a gestação, parto ou amamentação. Em 10 anos – 

1997 a 2007 – houve uma redução de 41, 7% nos casos de AIDS entre 

menores de cinco anos e diminuição de 70% nos casos de mortalidade por 

AIDS nessa faixa etária. Não há transmissão em transfusões de sangue. 

(Fonseca & Bastos, 2007; Fonseca, et. al., 2007; BRASIL, Ministério da Saúde, 

2010; BRASIL, Ministério da Saúde, 2011). 
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A AIDS, no país, é também classificada como concentrada, uma vez que 

mantém uma prevalência maior que 5% em alguns subgrupos populacionais e 

menor que 1% entre as mulheres grávidas. Desse modo, o Brasil tem uma 

prevalência da infecção pelo HIV de 0,61% entre a população de 15 a 49 anos, 

sendo 0,42% entre as mulheres e 0,80% entre os homens. Entre as grávidas 

na faixa etária entre 15 a 24 anos, essa prevalência foi de 0,28% (BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2005). 

  

Em relação à mortalidade por AIDS, 76,5% das pessoas diagnosticadas 

em 2002 continuavam vivas em 2010. Esse percentual subiu para 78,1% e 

79%, para as pessoas diagnosticadas em 2004 e 2005 (Fonseca & Bastos, 

2007; Fonseca, et. al., 2007; BRASIL, Ministério da Saúde, 2010). 

 

O Governo Brasileiro, em 1991, introduziu a distribuição de AZT – 

medicamento antirretroviral. Em 1996, com a Lei 9.313/1996, conhecida como 

Lei Sarney. A distribuição foi ampliada para um coquetel de medicamentos que 

é distribuído obrigatoriamente pelo Estado e garante o tratamento de cerca de 

200 mil pessoas soropositivas que necessitam de medicação. Tal medida 

resultou em uma queda de 50% da mortalidade dos portadores do HIV e 

diminuição de 470.000 internações hospitalares por AIDS no País, um 

percentual de redução de 80% (BRASIL, Ministério da Saúde, 2005; BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2011; UNESCO, 2005). 

 

O Governo brasileiro compra 80% dos medicamentos de indústrias 

farmacêuticas multinacionais, totalizando, em 2005, o gasto de 416 milhões de 

dólares. A diminuição das internações hospitalares deve-se à implantação dos 

hospitais-dia e do Atendimento Domiciliar Terapêutico para as pessoas vivendo 

com HIV/AIDS (BRASIL, Ministério da Saúde, 2005). 

 

Registra-se também o acompanhamento através de procedimentos 

laboratoriais das características e mutações genéticas dos portadores de HIV 

para melhor atuar nas falhas terapêuticas devido às resistências desenvolvidas 

aos medicamentos. Esse acompanhamento auxilia na maior adesão ao 

tratamento (UNESCO, 2005). 
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Atualmente, a pauperização, a feminização, a heterosexualização e a 

juvenização são os fatores que configuram o aumento da epidemia no Brasil. 

 

Apesar de a maioria das pessoas que vivem com AIDS habitarem nos 

grandes centros, têm aumentado os casos nas cidades do interior, 

notadamente naquelas com menos de 500 mil habitantes. Dos 5.564 

municípios do Brasil, 4.867 tem registrado, pelo menos, um caso de AIDS 

(Figura 1) (Fonseca & Bastos, 2007; BRASIL, Ministério da Saúde, 2010; 

BRASIL, Ministério da Saúde, 2005; BRASIL, Ministério da Saúde, 2011).  

 

A ocorrência de AIDS tem aumentado nas regiões Norte e Nordeste e 

diminuído na região Sudeste, que já concentrou metade dos casos do Brasil. O 

nível de conhecimento das formas de transmissão do HIV apresenta 

significativas diferenças regionais. As regiões Norte e Nordeste apresentam os 

graus mais inferiores nesse aspecto. (Fonseca & Bastos, 2007; BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2010; BRASIL, Ministério da Saúde, 2005).  

 

A epidemia era mais notificada nas classes socioeconômicas mais altas, 

com mais de oito anos de escolarização. Tem atingido, atualmente, uma 

população mais pobre, principalmente no Nordeste do país. O nível de 

conhecimento sobre a transmissão do HIV é menor e as práticas sexuais 

inseguras são maiores nas pessoas pertencentes camadas socioeconômicas 

menos elevadas (Fonseca & Bastos, 2007, BRASIL, Ministério da Saúde, 

2005). 

 

  Gradativamente, o número de mulheres infectadas pelo HIV tem 

aumentado. Em 1986, a razão de casos de AIDS por sexo era de 15,1 homens 

infectados para cada mulher. Desde 2002, essa proporção diminui para 1,5 

homens infectados para cada mulher.  Na faixa etária de 13 a 19 anos, essa 

proporção já é inversa: 0,8 homens para cada mulher infectada (Fonseca & 

Bastos, 2007; BRASIL, Ministério da Saúde, 2010; BRASIL, Ministério da 

Saúde, 2011). 
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  Tem crescido o número de pessoas, infectadas pelo HIV, que declaram 

ter orientação heterossexual com relações afetivas estáveis, passando de 

30,3% em 1998 para 45,2% em 2008 (Fonseca & Bastos, 2007; BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2010). 

 

Cerca de 70% dos casos de AIDS, no Brasil, são de pessoas jovens com 

idade entre 25 e 49 anos, com aumento da proporção entre adolescentes e 

jovens de 13 a 24 anos. (BRASIL, Ministério da Saúde, 2010; BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2011). 

 

Os dados mostram uma diminuição na proporção de casos de AIDS 

entre brancos e negros, com um crescimento da AIDS entre o segundo grupo 

(Ministério da Saúde, 2010).  

 

Assim, percebe-se que houve mudanças nas pessoas mais vulneráveis 

à infecção pelo HIV. Contudo, o Brasil ainda não é considerada uma epidemia 

heterossexual. Os homens com orientação sexual homo\bissexual ainda são 

bastante vulneráveis, com um risco até 11 vezes maior que os heterossexuais, 

principalmente na faixa etária de 13 a 19 anos. Foi estimada a incidência em 

2004 de 226,5 casos para cada 100.000 homens que fazem sexo com homens 

(HSH). Neste mesmo ano, a taxa de incidência para a população geral foi de 

19,5 casos por 100.000. O uso do preservativo sistemático entre os jovens 

homossexuais é menor do que entre os heterossexuais – 54.3% e 57% 

respectivamente (Fonseca & Bastos, 2007; BRASIL, Ministério da Saúde, 2010; 

BRASIL, Ministério da Saúde, 2007; BRASIL, Ministério da Saúde, 2011). 

 
Figura 1 - Municípios com pelo menos um caso de AIDS por período de 

diagnóstico. Brasil, 1980 – 2009 

 

                 
1980-1994 

1995-1999 
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Fonte: Ministério da Saúde, 2010. 

 

  2.2 CONCEITO DE VULNERABILIDADE 
 

O conceito de vulnerabilidade foi proposto por Jonathan Mann, na 

década de 1990, para explicar os fatores relativos à promoção da saúde e aos 

direitos humanos das pessoas vivendo com HIV/AIDS. Teve como objetivo 

redimensionar a responsabilização unicamente individual pelo adoecimento das 

pessoas (BRASIL, Ministério da Saúde, 2005; Sanchez & Bertolozzi, 2007). 

 

Os estudos de vulnerabilidade na área de HIV\AIDS englobam aspectos 

pessoais, sociais e programáticos. Esses aspectos são interdependentes e 

determinam o grau de vulnerabilidade de uma pessoa ao HIV. Dessa forma, a 

vulnerabilidade é uma relação da pessoa com o seu contexto social. 

 

A vulnerabilidade pessoal se refere a práticas individuais de risco, como 

relação sexual sem proteção, compartilhamentos de seringas no uso de drogas 

injetáveis, conhecimento sobre práticas de proteção. Na vulnerabilidade 

individual, o uso de drogas, principalmente o álcool, gera o desbloqueio para  a 

prática de relações sexuais e a diminuição do uso do preservativo (BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2007). 

 

 Pode-se medir a vulnerabilidade individual pelo grau de informação 

sobre o HIV/AIDS e pela capacidade de incorporar esses conhecimentos à vida 

cotidiana (Albuquerque, Moço & Batista, 2010).  

 

No nível social, dentre outros fatores, como a violação dos direitos 

sexuais e reprodutivos, temos também a representação social atribuída ao 

2000-2004 2005-2009 
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pertencimento étnico e à masculinidade, as crenças e valores acerca da 

sexualidade. Vivemos em uma sociedade sexista, machista e heteronormativa 

que tem influência nos comportamentos das pessoas (Garcia & Souza, 2010; 

Camargo & Bertoldo, 2006; BRASIL, Ministério da Saúde, 2007). A pobreza é 

tida como uma conjunção estrutural da vulnerabilidade social para HIV/AIDS. 

Outro fator de vulnerabilidade é a escolaridade, quanto menor a escolaridade 

maior é, atualmente, o risco para ser infectado (BRASIL, Ministério da Saúde, 

2007; Albuquerque, Moço & Batista, 2010).   

 

 A vulnerabilidade programática diz respeito à capacidade estrutural dos 

programas de Governo para o enfrentamento da epidemia de AIDS e na 

capacidade de acesso aos serviços de saúde (BRASIL, Ministério da Saúde, 

2005; Sanchez & Bertolozzi, 2007).  

 

Desse modo, a vulnerabilidade para o HIV é a chance da pessoa se 

infectar pelo vírus levando em conta o contexto social e cultural em que ela 

está inserida e o acesso aos recursos governamentais como saúde, educação 

e assistência social para se proteger da AIDS (Albuquerque, Moço & Batista, 

2010). 
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 CAPÍTULO 3 - RAÇA, SEXUALIDADE E SAÚDE 

3.1 RACISMO E DIFERENÇAS RACIAIS NO BRASIL 
 

Pode-se identificar estudos de diferentes campos sobre a temática do 

racismo e diferenças raciais. O conceito de raça foi criado no campo de estudo 

da Biologia e da Antropologia Física, considerando que a humanidade podia 

ser dividida em subespécies ou sub-raças (causaciana, negra, indígena e 

mongol). Essas subdivisões caracterizavam as pessoas pertencentes a uma 

dessas raças como possuidoras de determinados dotes físicos e intelectuais.  

 

Os estudos de âmbito genético e fisiológico demonstraram que esse 

conceito biológico é inverídico, visto que, não existem diferenças genéticas que 

justifiquem subdivisões na raça humana, mesmo em pessoas de diferentes 

características físicas.   

 

O conceito de raça, atualmente ainda atrelado às características físicas 

das pessoas, persiste devido a uma construção da identidade social e ao 

campo das relações simbólicas (Guimarães, 1998). Desse modo, na América 

Latina, a raça apresenta-se como uma junção de fatores socioeconômicos e 

culturais, podendo ser caracterizada como a raça social (Santos & Maio, 2008). 

 

Quando se une a categoria racial de pretos e pardos como formadores 

da raça negra brasileira, isso se deve às questões sociais e não biológicas, 

pois as realidades socioeconômicas desses dois grupos se assemelham.  De 

acordo com Paixão e Caravano (2008), esses grupos têm um nível de 

qualidade de vida igualado, com barreiras no acesso ao mercado de trabalho, 

na escolarização, nos serviços públicos, no tipo de moradia e maior exposição 

à violência. 

 

 Por isso, no Brasil, as discussões sobre racismo, geralmente, esbarram 

na explicação de que as diferenças raciais estão ancoradas nas diferenças 

socioeconômicas. As desigualdades sociais são um fator de explicação das 

desigualdades raciais, mas não elucidam totalmente os dados de disparidades 
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presentes entre negros e brancos (Guimarães & Araújo, 2007; Araújo et al., 

2009; PNUD, 2004). 

 

O preconceito tem influência nessa disparidade socioeconômica e na 

pouca mobilidade social do negro no País. Não se pode atribuir unicamente ao 

passado de escravidão a desigualdade, pois, há uma barreira inter e 

intrageracional na ascensão social dos negros. Essas barreiras acontecem na 

origem social, na escolarização e ambiente de trabalho (BRASIL, Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, 2004). 

 Branca Negra Total 

 Dados do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2004) e 

estudos de Cunha (2008) demonstram que se forem estudadas duas pessoas, 

uma negra e outra branca, na mesma condição socioeconômica, ver-se-á que 

a pessoa branca terá mais condições de ascender socialmente do que o negro 

durante sua vida, pois o setor educacional e o mercado de trabalho 

provavelmente privilegiarão a pessoa branca e a remuneração da pessoa 

negra tenderá a ser mais baixa (Tabela 1). 

  

Tabela 1 - Rendimento (em salário mínimo) da população ocupada 
segundo anos de estudo – 2003. 

 

ANOS DE ESTUDO BRANCA NEGRA 

Até 04 anos de estudo 2,2 1,6 

05 a 08 anos de estudo 2,5 1,8 

09 a 11 anos de estudo 3,4 2,8 

12 anos ou mais de estudo 9,2 8 

Fonte: Cunha, 2009 

 

Tais situações de desvantagem são vivenciadas pelos negros desde a 

infância, no ambiente escolar e comunitário (igrejas, associações, etc.). Essas 

situações geram um sentimento limitante, como se houvesse um lugar e um 

patamar ao qual o negro pode alcançar, gerando um empobrecimento nas 

possibilidades de desenvolvimento pessoal e profissional dos negros brasileiros 

(Ferreira & Camargo, 2011). 
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Tais estudos citados anteriormente no campo racial trazem também o 

conceito de etnicidade e de relações raciais que é o inter-relacionamento dos 

tipos físicos, moderado pela valorização ou desvalorização econômica, sócio-

cultural de determinado grupo com ênfase na aparência física.  

 

A identidade étnica, que compõe a etnicidade, se constitui na relação 

interétnica, tendo como parâmetro a etnia dominante. O pertencimento étnico 

acontece desde o nascimento e a possibilidade de mudança individual, 

usualmente, só ocorre com o casamento ou a procriação interétnica ou por 

uma ação social e coletiva de mudança das fronteiras étnicas (Bacelar, 1989). 

 

Desse modo, escreve Bacelar (1989, p. 22), “os grupos étnicos 

distinguem-se de outros grupos na medida em que se entendem a si mesmo e 

são percebidos pelos outros como guardando uma continuidade ao longo da 

história e provindo de uma mesma elaborada procedência”. Uma construção 

histórica, que se expressa socialmente e também individualmente. 

 

A história do Brasil, pós-abolição da escravidão demonstra que na 

construção da etnicidade houve uma distribuição desigual da presença de 

negros e imigrantes brancos. Onde havia maior número de imigrantes era mais 

difícil a sobrevivência dos negros, visto que, estes ficavam em posições 

ocupacionais subalternas (Fernandes, 1965). 

 

 Para Fernandes (1965), as desigualdades nas relações raciais, no 

Brasil, tinham como objetivo manter a distância social e o padrão 

correspondente de isolamento sócio-cultural entre brancos, brancos imigrantes 

e negros. 

 

Esses conceitos se concretizam, na realidade brasileira, com a “‘idéia de 

negro”, uma invenção do sistema senhorial brasileiro, visando englobar todos 

os grupos africanos inseridos no sistema escravocrata (Bacelar, 1989; André, 

2007). 
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 Posteriormente, já neste século, a “idéia de negro” ou “negritude” foi 

reapropriada por seus descendentes para a construção de uma nova 

configuração étnica, em que o sentido negativo foi transformado em elemento 

positivo e de afirmação étnica.  (Bacelar, 1989). 

 

Assim, a racialização positiva da raça negra pelo ativismo social teve 

como objetivo transformar o termo pejorativo em termo positivo de marcação 

de traços raciais e culturais identitários das características negras (Monteiro & 

Maio, 2008; Oliveira, Meneghel & Bernardes, 2009). 

 

No Brasil, no entanto, não há uma divisão clara entre brancos e pretos. 

Na classificação raça\cor utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) nas pesquisas realizadas sobre a população brasileira é 

utilizada uma gradação de cor: branco, preto, pardo, amarelo e indígena.  

 

Como afirma Bacelar (1989), essa gradação de cor pode ser uma forma 

de disfarçar as desigualdades e dominação raciais, marcando para os pardos 

ou “morenos” a ascensão individual na escala social. Impondo, desse modo, ao 

negro brasileiro dificuldades na sua afirmação étnica e na luta pela igualdade 

de direitos. 

 

Há, ainda, dois fenômenos estudados pela Escola de Sociologia do 

Brasil sobre as relações raciais estabelecidas no país, que são descritas como 

o mito da democracia racial brasileira e a ideologia do branqueamento (Pinho & 

Sansone, 2008). 

 

O mito da democracia racial brasileira prega que as relações raciais no 

Brasil são isentas de preconceito. As relações raciais são vividas de modo 

democrático no cotidiano do brasileiro. Esse mito pode ser um fator de 

desmobilização política dos negros e uma forma sistemática de discriminação 

racial no Brasil.  

 

Os estudiosos da década de 40 e 50 afirmavam que a presença de 

pardos na elite intelectual e econômica seria a prova da inexistência do racismo 



32 

 

no Brasil. O desenvolvimento econômico no País daria oportunidade de 

ascensão para todos os brasileiros independente da raça/cor à qual eles 

pertencessem. A desigualdade entre negros e brancos era fruto do passado 

escravocrata do País e seria solucionado com o maior desenvolvimento 

socioeconômico, oportunizando a melhoria das condições de vida a todos 

(BRASIL, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2004).  

 

Contudo, teóricos como Fernando Henrique Cardoso e Octávio Ianni, 

nos anos 60, demonstraram que essa ascensão social de alguns negros à elite 

econômica do País era uma forma de anular as tensões raciais e manter 

através da idéia da democracia racial, a desigualdade racial existente (BRASIL, 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2004). 

 

Segundo Guimarães (2008) e Monteiro e Maio (2008), esse mito pode 

estar se acabando, pois houve, nos anos 90, uma articulação entre 

acadêmicos, jornalistas e movimento social para que as políticas de reparação 

social fossem racializadas em vez de universalistas, questionando a crença da 

não existência de racismo no cotidiano do brasileiro. 

 

A ideologia do branqueamento, por sua vez, diz respeito à aspiração de 

que a nação brasileira se aproximasse com casamentos e procriações inter-

raciais ao fenótipo mais branco, o que denotaria uma ascensão moral e 

intelectual dos brasileiros (Santos & Maio, 2008). Segundo Pinho (2008), o 

discurso da mestiçagem serve à ideologia do branqueamento, que tem como 

objetivo a invisibilidade do negro. 

 

Nessa tentativa de branqueamento da sociedade brasileira, o incentivo 

era de que houvesse a união reprodutiva entre o homem imigrante branco e a 

mulher preta ou parda, excluindo o homem negro dessa relação afetivo-sexual. 

A masculinidade ideal para a nossa sociedade seria a do homem branco 

(Souza, 2009).  

 

A escassez de estudos com recorte étnico-racial no Brasil pode ter sido 

influenciado pela crença no mito da democracia racial, que reforça o imaginário 
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da forte miscigenação do povo brasileiro em que não há uma delimitação das 

raças existentes no país. Portanto, as pesquisas acadêmicas com essa ênfase 

seriam, então, desnecessárias ou impertinentes (Santos & Maio, 2005; Chor & 

Lima, 2005; Araújo et. al., 2009). 

 

Contudo, apesar de poucos, os estudos utilizando a variável raça/cor, no 

Brasil, tem contribuído para evidenciar a falta de equidade em saúde com base 

na raça/ cor das pessoas. Tem havido a avaliação do sistema de informação 

deste item e tem sido desmistificada a existência de uma democracia racial no 

país.  (Araújo, et. al., 2009) 

 

Lima e Vala (2004) analisaram as novas formas de expressão do 

racismo no Brasil. O maior ou menor desempenho social atua no 

branqueamento ou na atribuição de características mais humanizadas aos 

negros tais como a cultura, a inteligência e os valores. Quando os indivíduos 

são classificados como pessoas de sucesso são vistas como mais brancas e 

as pessoas vistas como fracassadas tendem a ser classificadas como negras 

ou pardas. 

 

Assim, o estudo demonstrou que, no Brasil, o fracasso é atribuído às 

pessoas negras e o sucesso às pessoas brancas e para manter intacta essa 

crença as pessoas tendem a branquear as pessoas de sucesso, colocando-as 

no grupo racial branco, mesmo que elas sejam negras (Lima &Vala, 2004). 

 

 Nessa linha de investigação, Oliveira (2007) realizou estudo sobre a 

representação social da branquitude entre pessoas auto-declaradas brancas. O 

estudo foi realizado em Salvador entre estudantes universitários e teve como 

objetivo investigar a identidade social que os brancos têm sobre eles mesmos.  

 

Os participantes revelaram não ter muito delimitado a noção do que é 

ser branco para eles. Contudo, eles têm bem claro o que é ser negro e as 

vivências de discriminação e preconceito dos negros dentro do cotidiano 

baiano.  Isso, segundo o autor, mostra a diferença da vivência das relações 

raciais na nossa sociedade. Para os negros, os temas ligados à raça são 
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sentidos desde muito cedo e para os brancos não são algo digno de atenção 

ou reflexão que influencie a sua vida (Oliveira, 2007). 

 

Dessa forma, os brancos não enxergam, no seu cotidiano, as vantagens 

e privilégios em se ter a pele branca, apesar de admitirem a existência desses 

privilégios em campos como o profissional (Oliveira, 2007). 

 

Dentro do contexto familiar, os entrevistados percebem mais as 

expressões de racismo contra os negros presentes nas gerações antecessoras 

à deles. Justificam essa discriminação pelo contexto social mais racista em que 

esses familiares foram criados. Demonstram, dessa forma, uma proteção ao 

núcleo familiar, minimizando os comportamentos preconceituosos dos seus 

familiares (Oliveira, 2007). 

 

Para os participantes, o racismo mais sutil e camuflado da atualidade é 

visto como positivo. Para os entrevistados, isso significa uma diminuição da 

discriminação racial e não uma transformação nas expressões de racismo 

(Oliveira, 2007). 

 

3.2 SEXUALIDADE E A CONSTRUÇÃO DA 
SEXUALIDADE DAS PESSOAS NEGRAS, 
COMPORTAMENTO SEXUAL DO BRASILEIRO 
 

O discurso sobre a sexualidade humana está alicerçado sobre o tripé 

integrado pelo poder, pelo saber e pelo prazer, sendo que este poder se revela 

e molda as condutas cotidianas individuais da sexualidade humana, tendo 

efeitos de bloqueio ou de intensificação do desejo sexual (Foucault, 1988). 

 

Foucault (2009, p. 135) afirma que as investigações sobre sexualidade 

estão ligadas à formação da família burguesa, visto que: “a classe que se 

tornava hegemônica no século XVIII e se atribuiu um corpo para ser cuidado, 

protegido, cultivado, preservado de todos os contatos, isolado dos outros para 

que mantivesse seu valor diferencial”. 
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Portanto, antes do controle do corpo e da sexualidade do proletariado 

houve uma valorização da sexualidade das pessoas pertencentes à burguesia. 

A sexualidade valorizada foi a da prática sexual conjugal e com função de 

reprodução e esta forma de vivenciar a sexualidade se torna, então, difundida e 

hegemônica para toda a sociedade no decorrer do século XIX (Foucault, 1998)  

 

A modernidade traz, também, para o campo da sexualidade quatro 

conjuntos de temas de estudos científicos: a histerização do corpo das 

mulheres, um corpo controlado e medicalizado; a pedagogização do sexo da 

criança; a socialização das condutas de procriação. Isso resultou em freios à 

fecundidade dos casais e a psiquiatrização do prazer “desviante”. Foi 

qualificado como patológica a forma de vivência da sexualidade que não fosse 

conjugal e procriativa (Foucault, 1998). 

 

Portanto, o dispositivo da sexualidade que está ligado ao uso e ao 

controle do corpo das pessoas sofre no decorrer desses séculos duas rupturas, 

que Foucault (1988) as categoriza como o nascimento das grandes proibições, 

com a valorização da sexualidade dos adultos, com  a ênfase no matrimônio e 

outra menos proibitiva, que afrouxou as proibições de relações sexuais pré-

nupciais ou extra-matrimoniais, eliminando muitos tabus relacionados à 

vivência da sexualidade.  

Conclui-se, desse modo, que “a sexualidade é o conjunto dos efeitos 

produzidos nos corpos, nos comportamentos, nas relações sociais, por um 

certo dispositivo pertencente a uma tecnologia política complexa” (Focault, 

1998, p. 139). 

 

No Brasil, no campo das relações sociais e política racial vigente após a 

abolição, Fernandes (1965) apresenta uma hipótese para elucidar a 

representação social da sexualidade do negro. Devido à exclusão social sofrida 

pelos negros, o corpo e a sexualidade se tornaram uma fonte de 

autoafirmação, de prestígio e de auto-realização.  
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Afirma Fernandes (1965) que essa representação social foi construída 

para marcar a única área da vida que os negros poderiam se manifestar e ter 

um “prestígio social”. Contudo, essa área foi marcada como uma atividade 

excessiva e anormal.  

 

O negro seria caracterizado pela sensualidade, visto ser proveniente do 

continente africano, que era representado como um local de clima quente. Isso 

geraria pessoas com uma sexualidade exacerbada e até a família negra é, 

segundo Santos (2002), desqualificada pelos meios de comunicação, em que a 

mulher negra é retratada como sensual e infiel e o homem negro como 

violento. 

 

No campo da construção social da sexualidade dos negros, as 

pesquisas revelam uma representação altamente erotizada, maleável, 

expansiva e calorosa (Heilborn, 2006).  

 

 Souza (2009) assegura que essa representação da sexualidade do 

negro brasileiro se mantém até os dias atuais. Está presente nas propagandas, 

nos livros e nos programas de televisão, como as novelas.  

 

3.3 DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE, 
DIFERENÇAS RACIAIS E AIDS 
 

O conceito de determinantes sociais em saúde diz respeito à forma 

como o ambiente social, econômico e político influencia na saúde de 

determinados grupos de pessoas. Ou seja, os determinantes sociais em saúde 

permitem a análise das desigualdades sociais e como a vivência dessas 

desigualdades gera estresse e prejuízos à saúde (Buss & Pelegrini Filho, 2007; 

Robinson, 2011). 

 

Os estudos sobre este tema têm mostrado que não são os países mais 

ricos que tem as melhores condições de saúde. Os países mais igualitários e 

com maior coesão social – em que os cidadãos têm maior rede de apoio social 
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- são os que apresentam os melhores níveis de saúde na sua população (Buss 

& Pelegrini Filho, 2007). 

 

Desse modo, Buss e Pelegrini Filho (2007), concluem que 

comportamentos tidos como decisões individuais são, na verdade, produtos 

dos determinantes sociais. Os comportamentos individuais e o estilo de vida de 

uma pessoa estão ligados ao meio cultural em que ela está inserida. A 

mudança de comportamentos implica em uma mudança do ambiente sócio-

cultural, com implantação de novas políticas públicas, mudanças na 

comunicação social e melhor acesso aos serviços de saúde. 

 

 Nesse sentido, foi realizado um estudo em Recife sobre a mortalidade 

feminina e através do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do 

Sistema de Informações sobre Nascimentos (SINASC). Guimarães e Araújo 

(2007), Chor e Lima (2005) constataram diferenças na mortalidade com base 

na raça\cor. O coeficiente de mortalidade entre as negras foi 1,7 vezes maior 

do que entre as brancas, 65,4% e 34,6%, respectivamente.  

 

Há mortes precoces (20-29 anos) em maior número entre os negros, 

sendo o local de ocorrências das mortes (via pública, hospital ou domicilio) 

maior entre essas mulheres também. A mortalidade materna é cerca de sete 

vezes maior entre as pretas do que nas outras categorias étnico-raciais. (Chor 

& Lima, 2005). 

 

As causas de morte também revelam as desigualdades porque as 

mulheres negras morrem mais de doenças do aparelho circulatório, neoplasias 

e causas externas (acidentes de transporte, homicídio e suicídio,) entre duas 

vezes mais no caso de acidentes de transporte e, vinte vezes mais, no caso de 

homicídio. As mulheres brancas morrem mais de neoplasia e doenças do 

aparelho circulatório, sendo que as causas externas não estão entre as 

principais causas de morte nessa população (Guimarães & Araújo, 2007). 

 

Também se evidenciam as desigualdades raciais na morte por câncer, 

sendo que o câncer de mama atinge mais as mulheres brancas e o câncer de 
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colo de útero atinge mais as mulheres negras. O câncer de colo de útero é um 

câncer de fácil detecção, mas devido às maiores dificuldades das mulheres 

negras à informação e ao acesso aos serviços de saúde esse tipo de câncer as 

atinge em maior número. (Guimarães & Araújo, 2007). 

 

Em relação aos homens negros constatou-se que eles morrem mais que 

os homens brancos por motivos ligados à violência, principalmente o homicídio 

(Souza, 2009). 

 

 Em relação ao HIV, o mapeamento da produção científica revelou nas 

referências internacionais que há um considerável número de estudos sobre 

homens negros que fazem sexo com homens (HSH), visto que este segmento 

está sendo desproporcionalmente afetado pelo HIV, nos EUA, em até vinte 

vezes mais que os brancos norte-americanos. Essas pesquisas (Tieu et. al. 

2010; Mimiaga et. al. 2009; Millett et. al. 2005) mostraram que esses homens 

não usam preservativos, quando têm relação sexual com outros negros ou 

homens com idade acima de quarenta anos.  

 

Estudos de Bohl et. al. (2009) e Washington, Wang e Browne (2009), 

trazem informações de que a construção social da sexualidade dos negros, 

enfatizando uma prática sexual exacerbada, faz com que esses homens 

mantenham mais relações heterossexuais e, secretamente, tenham relações 

homossexuais, assim como relatem ter mais relações não monogâmicas sem 

uso de preservativos, além de revelarem que se sentem socialmente isolados.  

 

Estudos de Zekeri et. al. (2009), Bird e Bogart (2005) revelaram a 

presença da crença de uma teoria conspiratória entre os negros norte-

americanos, em que se acredita que a AIDS é uma doença criada para 

exterminar e/ou fazer o controle de natalidade entre os negros.  Essa crença 

faz com que alguns negros não usem preservativo para não haver controle de 

natalidade.  

 

Em relação às mulheres negras, foi observado que elas conversam 

menos com seus parceiros sexuais sobre a vida sexual e acreditam que a 
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compra e a iniciativa de uso do preservativo é uma atribuição masculina. Elas 

têm pouco acesso às informações sobre prevenção ao HIV/AIDS nas 

instituições sociais que frequentam cotidianamente, como igrejas, escolas, 

centros comunitários etc. (Forna, et. al., 2006; Lopes, Buchalla & Ayres, 2007; 

Newman, et al., 2008; Albuquerque, Moço & Batista, 2010; Riscado, Oliveira & 

Brito, 2010). 

 

Miranda-Ribeiro et. al. (2010) realizaram um estudo com objetivo de 

delinear e comparar os perfis sociodemográficos e de conhecimento e atitudes 

sobre HIV/AIDS de mulheres brancas e negras de 15 a 49 anos residentes em 

Belo Horizonte e em Recife.  

 

O artigo mostra que as mulheres com menor escolaridade e que estão 

fora do mercado formal de trabalho estão mais vulneráveis à infecção pelo HIV. 

As mulheres negras estão em maior número dentro desse perfil. Não há 

diferença das mulheres brancas no que diz respeito à vulnerabilidade biológica 

ou genômica.  As mulheres brancas têm melhor situação socioeconômica e 

maior poder para negociação de uso de preservativo, diminuindo sua 

vulnerabilidade ao HIV (Miranda-Ribeiro et al., 2010; Albuquerque, Moço & 

Batista, 2010; Abe-Sandes et. al., 2010; Riscado, Oliveira & Brito, 2010). 

 

As mulheres negras, segundo estudo realizado por Albuquerque, Moço e 

Batista (2010) têm maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Assim, 

elas não identificam os profissionais de saúde como referência para obter 

informações sobre as questões ligadas ao HIV/AIDS. Também há a não 

realização sistemática para mulheres negras de aconselhamento para o 

HIV/AIDS pelos profissionais de saúde durante a realização da testagem para 

detecção do vírus, demonstrando, dessa forma, a vulnerabilidade programática 

a que estão expostas essas mulheres. Foi demonstrado também um baixo 

índice de uso consistente do preservativo nas relações estáveis por dificuldade 

da negociação do uso do preservativo masculino ou feminino. 

 

Os estudos com jovens negros mostraram que as adolescentes querem 

ter um relacionamento monogâmico e romântico, contudo, com o anseio de 
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iniciar as relações sexuais, aceitam a prática sexual com outros adolescentes 

que não são monogâmicos relacionadas ao “ficar”, tipo de relacionamento 

amoroso em que não há um compromisso de monogamia ou fidelidade entre 

os parceiros (Andrinopoulos, Kerrigan &Ellen, 2006; Camargo et. al., 2010). 

 

Os adolescentes masculinos acreditam que ter várias parceiras dá status 

e poder e ambos os sexos avaliam os riscos de adquirir doenças sexualmente 

transmissíveis pela aparência física, sem uso de preservativo.  (Andrinopoulos, 

Kerrigan &Ellen, 2006). 

 

Camargo et. al. (2010) investigou a vulnerabilidade para o HIV de jovens 

negros e brancos através da verificação das crenças, informações e atitudes 

que os jovens têm em relação à AIDS e quais comportamentos de proteção ou 

risco eles adotam nas suas relações amorosas. 

 

O estudo mostrou que as adolescentes negras têm maior convivência 

em seu cotidiano com pessoas vivendo com HIV/AIDS. Os jovens brancos que 

não usaram o preservativo sistematicamente realizaram em maior número a 

testagem para detecção do HIV (Camargo et. al., 2010; Giacomozzi, 2008). 

 

Giacomozzi (2008) estudou a vulnerabilidade para o HIV entre jovens 

negros e brancos do Brasil e da França. Os jovens brancos brasileiros e 

franceses se percebem menos vulneráveis à infecção, sendo que os franceses 

atribuem o maior risco aos estrangeiros. Os jovens negros brasileiros e 

franceses se sentem mais perto do risco da infecção pela maior convivência 

com pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

 

Os jovens brancos atribuem o maior risco HIV aos usuários de drogas e 

aos homossexuais e os negros atribuem aos pobres, as pessoas com pouca 

informação e aos clientes das profissionais do sexo. Os jovens franceses 

também imputam maior risco para os estrangeiros dos países em 

desenvolvimento e aos imigrantes e os brasileiros não apresentam essa 

característica. Persiste, dessa forma, entre os jovens, a idéia de grupo de risco, 

diminuindo a autopercepção de vulnerabilidade para o HIV (Giacomozzi, 2008). 



41 

 

 

Silva, Lima e Hamann (2010) realizaram estudo em comunidades 

quilombolas utilizando a variável raça\cor e vulnerabilidade para o HIV. Os 

quilombos são comunidades que existem devido à resistência ao sistema 

escravocrata brasileiro, em que negros escravizados fugiam para esses 

territórios e constituíam uma sociedade. Foram estudadas 11 comunidades nas 

cinco regiões do país. Os negros pertencentes a essas comunidades relataram 

maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde, maior relato de sinais e 

sintomas de DST, que aumenta o risco para a infecção pelo HIV e maior 

número de automedicação quando se tem sinais e sintomas de DST. Os não 

negros se automedicam menos porque procuram mais os serviços de saúde 

para tratamento dos sinais e sintomas de DST e se submetem mais a testagem 

para o HIV porque tem mais informação dos locais que realizam o teste.  

 

Em 2004, foi realizada uma pesquisa pelo Ministério da Saúde (2005) 

em 6.006 domicílios em todas as regiões do Brasil sobre conhecimento, atitude 

e prática relacionada ao HIV e outras DST, com a população entre 15 e 54 

anos de idade.  

 

 A pesquisa demonstrou que 6% das pessoas mudaram de 

comportamento sexual após saber da existência da AIDS. O uso do 

preservativo é maior entre os homens solteiros, na faixa etária de 15 a 24 anos 

e com melhor nível socioeconômico (BRASIL, Ministério da Saúde, 2005). 

  

Os resultados dessa pesquisa apontam para algumas desvantagens da 

população negra em relação à branca. No que diz respeito ao conhecimento 

das formas de transmissão do HIV, enquanto 8% da população negra não 

sabiam citar formas de transmissão do HIV, a proporção comparável entre os 

brancos foi 40% menor. O mesmo ocorre em relação às formas de prevenção 

do HIV, em que a proporção para a população negra é 30% menor do que a 

comparável entre os brancos. Além disso, em relação ao indicador de 

conhecimento correto do uso do preservativo masculino, o resultado obtido 

pela população negra foi de 63,5% – quase 13% menor do que o obtido pelos 

brancos (73%). As diferenças se agravam quando as comparações são feitas 
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entre aqueles de menor escolaridade – esse indicador varia entre 65,3% e 

56,2% para brancos e negros com ensino fundamental incompleto, 

respectivamente. Portanto, o risco de infectar pelo HIV é 74% maior entre os 

negros (BRASIL, Ministério da Saúde, 2005). 

 

Em termos de comportamento sexual, a população negra inicia sua vida 

sexual mais cedo - 27,4% iniciaram atividade sexual com menos de 15 anos; 

entre os brancos essa porcentagem cai para 21,5%, e chega a 30% da popu-

lação negra com ensino fundamental incompleto. Além disso, a população 

negra tem um número maior de parceiros - 20,4% tiveram mais de 10 parceiros 

na faixa etária de 15 a 54 anos de idade, enquanto que a proporção 

comparável entre os brancos é 17% menor – 4% tiveram mais de cinco 

parceiros eventuais no último ano, 9% maior do que brancos (BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2005; Camargo et. al., 2010). 

 

A mortalidade por AIDS no Brasil tem diminuído, desde os meados dos 

anos 90, após a introdução do acesso universal dos antirretrovirais pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo,  o número de pessoas que morrem 

em decorrência da AIDS é maior entre os homens e as mulheres negras e há 

diferenças regionais (Fonseca & Bastos, 2007; Fonseca et. al., 2007; Santos & 

Iriart, 2007). 

 

O estudo de Fonseca et. al. (2007), que teve por objetivo investigar a 

mortalidade por AIDS, no Brasil, com o recorte racial, principalmente após a 

introdução do acesso à terapia antirretroviral, revelou as iniquidades de 

atendimento associado a fatores sociais e econômicos.  

 

De 1980 até 2004 foram notificadas 172 mil mortes por AIDS no Brasil, 

com um crescimento de 22.6% por ano no período de 1990 a 1996, atingindo 

1296,5 mortes por ano. Nos meados de 1996, a mortalidade decresceu 

substancialmente para menos de 1.000 mortes por ano (Fonseca, et. al., 2007). 

 

Entre os homens houve uma diminuição de 44% até 2004. Com a 

introdução da terapia antirretroviral, a sobrevida dos soropositivos aumentou de 
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33 para 37 anos, entre os homens e de 33 para 39 anos entre as mulheres 

(Fonseca, et. al., 2007). 

 

Em 1996, excluindo as mortes por causas externas e as desconhecidas, 

as decorrentes das infecções virais, incluindo o HIV, estava em primeiro lugar 

entre os homens de 15-54 anos e em quarto lugar entre as mulheres da 

mesma faixa etária. Em 2004, essas mortes passaram para o quarto e quinto 

lugar, respectivamente (Fonseca, et. al., 2007). 

 

Neste artigo foram excluídas as pessoas declaradas amarelas e 

indígenas por representarem 1.2% da amostra estudada. A mortalidade por 

AIDS entre os homens brancos manteve-se estável e entre os negros houve 

um aumento de até 7.2% ao ano (Fonseca, et. al., 2007). 

 

Entre as mulheres houve aumento da mortalidade entre brancas e 

negras, com 3.8% e 6.4%, respectivamente até o ano de 2001. Assim, a 

diferença de mortalidade entre mulheres brancas e negras chegou a 2,7 no 

período de 1999-2004, entre os homens essa disparidade chegou a 1.8 

(Fonseca, et. al., 2007; Guimarães & Araújo, 2007). 

 

Dados da Coordenação Municipal de DST\AIDS de Salvador (2010) 

sobre a notificação dos casos de AIDS em 2009 e 2010 em relação à raça\cor 

das pessoas vivendo com AIDS mostram a diferença de percentual. Em 2009, 

66% eram da raça negra e 15% da raça branca e em 2010, 69% eram negros e 

13% brancos. 

 

Dessa forma, os dados apresentados mostram uma mortalidade por 

AIDS maior entres os negros do que entre os brancos. Traduzindo a maior 

dificuldade de detecção precoce do vírus, menor adesão ao tratamento e pior 

suporte psicossocial na população negra do Brasil (Fonseca, et. al., 2007). 

 

O artigo de Kalckmann et. al. (2007) relata as percepções sobre 

discriminação racial no atendimento de saúde com o objetivo de subsidiar as 

reflexões sobre racismo institucional entre os profissionais de saúde.  
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O estudo foi realizado através de um questionário auto-aplicável 

contendo questões demográficas, percepções sobre o racismo e relato de 

experiências vivenciadas em equipamentos de saúde (Kalckmann et. al., 2007). 

 

Houve uma predominância de pessoas que se declararam negras – 

71,3%, em sua maioria mulheres e média de idade de 38,5.  Dentre os 

participantes 43,3% responderam já terem percebido alguma discriminação 

racial nos serviços de saúde, principalmente em que o próprio respondente foi 

discriminado (Kalckmann et al., 2007). 

 

 A cor do participante influencia nas respostas afirmativas de racismo, ou 

seja, as pessoas que se declararam pretas, relataram mais situações de 

discriminação nos serviços de saúde (Kalckmann et. al., 2007). 

 

As situações de discriminação foram assim categorizadas: restrição ao 

acesso ou atendimento, qualidade no atendimento pré-natal ou ao parto, 

restrição ao acesso e qualidade no atendimento específico de anemia 

falciforme e dificuldade na relação entre os profissionais de saúde (Kalckmann 

et. al., 2007). 

 

As restrições ao acesso ou recepção foram exemplificadas pela crença 

de que negro não sente dor e, assim, tem o tratamento diferenciado. Houve 

também o atendimento do paciente referindo à cor com palavras como: 

“negão”, “preto”, “neguinha” e não pelo nome do usuário (Kalckmann et al., 

2007). 

 

A maioria dos participantes citou o médico como o principal agente da 

discriminação, mas outros profissionais também foram lembrados como 

enfermeiros, psicólogos e técnicos de enfermagem (Kalckmann et. al., 2007). 

 

Também há a associação da cor com baixo poder aquisitivo, como se 

uma pessoa negra não pudesse ter convênio particular de saúde (Kalckmann 

et al., 2007). 
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No atendimento ao parto, vê-se situação de discriminação pela crença 

de que negros tem muitos filhos e, mais uma vez, que não sentem dor 

(Kalckmann et. al., 2007). 

 

Em relação à anemia falciforme, que é doença proveniente de uma 

mutação genética que atinge mais os afro-descendentes e provoca 

complicações de saúde, necessitando, desse modo, de internações e cuidados 

especiais, a discriminação é vista no desconhecimento, no despreparo para 

diagnosticar e na falta de local especializado para tratar de uma doença que 

atinge 2500 crianças por ano no Brasil (Kalckmann et. al., 2007). 

 

A anemia falciforme pode desencadear o priapismo, nos homens, que é 

um estado de ereção dolorosa, causado pela obstrução do vaso sanguíneos do 

pênis. Esta manifestação da doença é interpretada pelos profissionais de 

saúde como uma predisposição do homem negro à pronta excitação sexual 

(Kalckmann et. al., 2007). 

 

As dificuldades de inter-relação profissional vê-se na quase inexistência 

de negros na gestão do alto escalão da saúde e no questionamento da 

competência do profissional negro (Kalckmann et. al., 2007). 

 

3.4 RELAÇÕES DE GÊNERO E DE RAÇA, ORIENTAÇÃO 

SEXUAL E HIV 

 

 As relações de gênero se referem à forma de se comportar de homens e 

mulheres em determinada sociedade, com a distribuição de atribuição, 

poderes, possibilidades e limites entre as pessoas. Comumente é atribuído ao 

homem o controle nas decisões da relação afetivo-sexual e à mulher um papel 

mais submisso nas decisões das relações afetivas. Esse fato gera as 

desigualdades de gênero que vulnerabilizam mulheres e homens à infecção 

pelo HIV. 
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 Na África do Sul, as desigualdades de gênero estão associadas também 

à violência que impacta em um aumento da infecção das mulheres pelo HIV 

nesse país. A África do Sul tem 5,5 milhões de pessoas vivendo com HIV em 

um total de 47 milhões de habitantes, sendo considerado o país com maior 

proporção de pessoas infectadas. Entre 25% a 55% das mulheres já sofreram 

violência física no ambiente doméstico. Há uma correlação entre histórico de 

violência e a maior probabilidade de se estar infectado pelo HIV, devido, 

possivelmente, à coerção sexual que essas mulheres sofrem. Também homens 

mais violentos apresentam maiores vivências de relações sexuais sem uso de 

preservativos com múltiplos parceiros (Jewkes & Morrell, 2010). 

  
  

Em relação à vulnerabilidade feminina à epidemia do HIV, no Brasil, só 

se tornou visível na década de 90. Isso aconteceu devido à crença de que as 

mulheres não faziam parte do grupo de risco. Depois, acreditou-se que as 

mulheres não tinham muitos comportamentos de risco, protegendo-as da 

infecção para o HIV. Dessa forma, não foi dada visibilidade à vulnerabilidade 

feminina na epidemia de AIDS. Também há um enfoque da saúde da mulher só 

como fator reprodutivo (Santos & Iriart, 2007; BRASIL, Ministério da Saúde, 

2007). 

 

As desigualdades nas relações de gênero dificultam a negociação do 

uso do preservativo nas mulheres brasileiras. O uso de preservativo com 

parceiros casuais é de 51% entres os homens e 34,6% entre as mulheres 

(Santos & Iriart, 2007; BRASIL, Ministério da Saúde, 2011). 

 

Para compreender essa vulnerabilidade das brasileiras, com ênfase nas 

mulheres nordestinas, que têm a prevalência de HIV maior em todo o país, o 

estudo de Santos e Iriart (2007) fez uma investigação dos códigos culturais na 

história da vida sexual das mulheres de classes populares.  

 

As mulheres desse estudo residem em um bairro popular, com 

problemas na infraestrutura, com ocupação territorial desordenada. 

Desemprego, tráfico de drogas e violência fazem parte do cotidiano dessas 
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mulheres. O artigo apresenta três entrevistas com mulheres, investigando a 

vida sexual, desde a iniciação sexual até o momento atual da entrevista, tendo 

como ênfase as relações de gênero e a prevenção para o HIV\AIDS (Santos & 

Iriart, 2007). 

 

Essas mulheres revelaram sentirem-se imunes a contrair o HIV\AIDS 

devido a estar em relacionamentos estáveis associados ao afeto mútuo. Os 

relacionamentos estáveis baseados na confiança estabelecem implicitamente 

que o uso do preservativo será utilizado pelo parceiro se ele tiver 

relacionamentos extraconjugais (Santos & Iriart, 2007). 

 

O uso do preservativo também é visto como um diminuidor do prazer, 

visto que impede a ejaculação do homem dentro do corpo da mulher e instala 

um “clima” de desconfiança na relação (Santos& Iriart, 2007). 

 

Para enfrentar a assimetria de poder na relação de gênero e negociar o 

uso de preservativo uma das entrevistadas usa a estratégia de recusa do ato 

sexual sem preservativo. Utiliza-o como único método contraceptivo, forçando 

o uso constante por parte do companheiro (Santos& Iriart, 2007). 

 

 Análogo com o estudo anteriormente citado, o artigo de Grimberg 

(2009) investiga, com um estudo etnográfico na região metropolitana de 

Buenos Aires a trajetória da vida sexual de pessoas vivendo com HIV e as 

relações de gênero presentes nessas trajetórias. Neste artigo, a sexualidade é 

vista como um processo de construção social e individual modelado por 

relações de poder e de regulação social. 

 

Na Argentina, cerca de 134.000 pessoas vivem com HIV, sendo que 

76% vivem na região metropolitana de Buenos Aires. A transmissão ocorre, 

preponderantemente, por via sexual e por uso compartilhado de drogas 

injetáveis e a proporção de 2,4 homens para uma mulher mantêm-se estável 

nos últimos cinco anos (Grimberg, 2009). 
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Como o objetivo do estudo foi investigar as desigualdades de gênero 

presentes no cotidiano das pessoas infectadas pelo HIV, participaram homens 

e mulheres com mais de três anos de diagnóstico, em um total de 34 

participantes, com média de idade de 30 a 40 anos, com orientação sexual 

hetero e com antecedente de uso de drogas injetáveis ou companheiros que 

usavam drogas injetáveis (Grimberg, 2009). 

 

As mulheres apresentaram nível de escolaridade maior do que os 

homens, chegando ao nível superior incompleto, enquanto os homens 

chegaram a cursar, no máximo, o nível médio completo (Grimberg, 2009). 

 

Os participantes residem em bairros com problemas de infraestrutura, 

convivem com o desemprego e a violência (Grimberg, 2009). 

 

As trajetórias de vida dos participantes do estudo revelaram migração 

para a região metropolitana, devido às condições adversas de vida: pobreza e 

desemprego; uso de drogas ou companheiros usuários; vivência de diversos 

tipos de violência; passagem pelo sistema prisional e perda por morte de 

parceiros, filhos e amigos (Grimberg, 2009). 

 

Depois de infectados, revelou-se um período de abstinência sexual, 

culpabilização, sentimento de vergonha e humilhação, além do medo de 

infectar outra pessoa ou se re-infectar. Tanto homens como mulheres 

experimentaram falta de desejo e prazer. Relatam que essa paralisia do desejo 

se estendeu a outras áreas da vida: profissional, familiar e social. Houve 

também momentos em que passaram por discriminação e rechaço na sua vida 

sexual (Grimberg, 2009; Veras, 2007). 

 

Para os homens infectados com relação afetiva estável, o diagnóstico 

positivo de AIDS implicou em um período de ocultação da sorologia positiva 

para a companheira, até a revelação e confirmação da infidelidade conjugal ou 

do uso anterior ou atual de drogas injetáveis. Assim, os homens se sentem 

responsáveis por ter contraído e, ocasionalmente, infectado suas mulheres 

(Grimberg, 2009). 
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Já para as mulheres o conhecimento da sua sorologia positiva para o 

HIV revelou a sorologia positiva do companheiro, que significou sentimento de 

dor e ressentimento, com enfrentamentos verbais e momentos violentos, além 

da descoberta da infidelidade ou do uso de drogas injetáveis do companheiro. 

As mulheres sentem-se vítimas por terem sido infectados pelos seus 

companheiros, revelando um sentimento de grande dor (Grimberg, 2009). 

 

As entrevistas mostram a desigualdade de gênero no fato de que os 

homens não se sentiam obrigados a revelar sua sorologia positiva para o HIV 

ou usar preservativo nas novas relações afetivo-sexuais que tinham. As 

mulheres, nas novas relações, expunham a sorologia e se sentiam obrigadas a 

providenciar a proteção no ato sexual (Grimberg, 2009). 

 

As mulheres infectadas se sentem diminuídas na sua identidade 

feminina, pois, se forem rechaçadas em alguma relação sexual, sentem-se 

menos atrativas e desejáveis sexualmente. (Grimberg, 2009; Veras, 2007). 

 

Outro aspecto da identidade feminina se refere à maternidade, sendo 

visto então, o corpo como agente de contágio. O fato de não poder amamentar 

é um dos fatores mais dolorosos na vivência da maternidade entre as 

soropositivas. A não amamentação pode denunciar a sua condição de 

sorologia positiva para o HIV, além de ir contra uma expectativa social, 

incentivada pelas campanhas governamentais, de que as mães devem 

amamentar. Assim, a medicação prescrita para interromper a produção do leite 

materno pode ajudar as mulheres na decisão de se tornarem mães (Grimberg, 

2009; Sant’Anna, Seidl e Galinkin, 2008). 

 

Sant’Anna, Seidl e Galinkin (2008) fizeram um estudo sobre mulheres 

soropositivas e as escolhas reprodutivas. As autoras procuraram investigar o 

nível de informação sobre reprodução nas mulheres atendidas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), qual o impacto da soropositividade na escolha de ter ou 

não filhos e o acolhimento da equipe de saúde a essas mulheres.  
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As participantes do estudo foram mulheres maiores de 18 anos, em 

idade fértil, e que não tinham feito laqueadura tubária. As entrevistadas 

participaram de um grupo focal. Elas revelaram fazer uso consistente do 

preservativo masculino por receio de infectar o parceiro sexual e por medo de 

recontaminação. (Sant’Anna, Seidl e Galinkin, 2008). 

 

As mulheres demonstraram ter um bom nível de informação sobre 

transmissão vertical de HIV, da mãe para o filho, e o tratamento médico 

realizado preventivamente nos bebês nascidos de mães soropositivas.  Esse 

bom nível de informação também foi percebido na pesquisa do Ministério da 

Saúde (2005), em que 72,8% das brasileiras sabem que a grávida infectada 

pelo HIV é que recebe tratamento durante a gravidez e no momento do parto 

diminui o risco de transmissão materno-infantil. Demonstraram dúvidas sobre o 

momento do parto e os medicamentos que o bebê deve tomar (Sant’Anna, 

Seidl e Galinkin, 2008). 

 

A soropositividade das mulheres influenciou na decisão de adiar ou 

anular a possibilidade de ser mãe. As participantes acreditam que as pessoas 

julgam como irresponsáveis e egoístas as mulheres vivendo com HIV que 

desejam ter filhos. Isso influencia na diminuição do desejo de ser mãe. 

(Sant’Anna, Seidl e Galinkin, 2008). 

 

 As entrevistadas acreditam que a mídia poderia ajudar na diminuição do 

preconceito e que as associações religiosas ainda atuam de modo 

preconceituoso no discurso sobre o HIV. Para elas, os profissionais de saúde 

ainda precisam de maior capacitação porque ainda reagem de modo caritativo 

ou com repulsa quando elas revelam a sorologia ao profissional (Sant’Anna, 

Seidl e Galinkin, 2008). 

 

O estudo demonstra desafio para as políticas públicas de saúde do 

Brasil no que tange à opção de reprodução assistida a casais 

sorodiscordantes, em que um dos parceiros sexuais é HIV positivo e o outro 

não. Cerca de 90% das mulheres soropositivas estão na faixa etária 

reprodutiva. Outro desafio diz respeito à melhor orientação para o 
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planejamento familiar, com a possibilidade da dupla proteção - uso do 

preservativo com outro método contraceptivo (Sant’Anna, Seidl e Galinkin, 

2008; Conselho Federal de Psicologia, 2008). 

 

Para os homens, a infecção atinge a representação de virilidade 

masculina, já que se sentem mais cansados e angustiados com as questões 

cotidianas enfrentadas pelos infectados, que diminuiu o desejo sexual dos 

homens entrevistados (Grimberg, 2009).  

 

Para os homens, a visão hegemônica de masculinidade contém noções 

de que os homens devem iniciar a vida sexual o mais cedo possível, devem ter 

muitas parceiras sexuais e as práticas sexuais sem o uso do preservativo são 

mais prazerosas. São homens fortes fisicamente, resistentes às doenças e 

responsáveis pelo sustento financeiro da família (BRASIL, Ministério da Saúde, 

2007; Skovdal et al., 2011).  

 

No Zimbábue, os homens têm medo de realizar a testagem para o HIV, 

pois se o resultado for positivo pode representar que eles foram infiéis ou 

irresponsáveis. Os mais jovens temem o resultado positivo pelo receio de 

serem evitados pelas mulheres e não conseguirem ter um relacionamento 

estável no futuro (Skovdal et. al., 2011). 

 

A infecção pelo HIV para esses homens traz um conflito entre a 

representação da masculinidade predominante e a doença. Acredita-se que o 

maior cuidado à saúde faz parte do papel feminino. Por isso, os homens 

entrevistados infectados pelo HIV negam a soropositividade e só vão aos 

serviços de saúde quando aparece algum sintoma da AIDS (Skovdal et. al., 

2011). 

 

Essa representação também foi mostrada em pesquisa realizada em 

Pernambuco, na qual se observou que os homens têm dez vezes mais 

parceiras sexuais que as suas parceiras sexuais. Os dados apontam para o 

fato de que ainda persiste na região nordestina a crença de que a virilidade se 

evidencia pelo número de parceiras que o homem heterossexual tenha. Para 
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as mulheres, um número alto de parceiros sexuais, gera um estigma. Por isso, 

há essa disparidade de proporção de parceiros sexuais entre homens e 

mulheres (BRASIL, Ministério da Saúde, 2005). 

 

Esses estudos mostram que o enfoque da sexualidade das pessoas 

infectadas pelo HIV a torna como um problema de saúde pública, com ênfase 

nas investigações epidemiológicas, restringindo a investigação a atos sexuais 

segundo a dicotomia: sexo seguro-inseguro. Esse fato reduz o estudo à 

responsabilização individual e invisibiliza os aspectos sociais, em particular a 

pobreza e precarização da qualidade de vida; os processos de dominação e 

discriminação étnico-racial; as desigualdades de gênero e as opressões 

sexuais, contribuindo para reforçar estereótipos negativos de determinados 

grupos populacionais (Grimberg, 2009; BRASIL, Ministério da Saúde, 2007). 

 

Assim, o viver com HIV expõe os processos de desigualdade social e 

violência sofrida pelos grupos sociais mais vulneráveis, em que a sexualidade 

se apresenta como mais um fator de restrição e repressão do que de prazer 

(Grimberg, 2009). 

 

Os estudos da vivência das pessoas soropositivas são importantes por 

ser esta uma infecção vinculada a práticas sexuais não normativas e grupos 

populacionais desvalorizados socialmente. A AIDS, de certo modo, atualizou e 

reforçou categorias estigmatizantes e práticas discriminatórias (Grimberg, 

2009). 

 

Viver com HIV significa uma confrontação cotidiana com estigmas 

sociais e com o dever de cumprir um tratamento médico. Há uma 

reorganização da vida e das relações, em que o exercício da sexualidade pode 

passar a ser uma ameaça para si e para os outros (Grimberg, 2009; Veras, 

2007). 

 

Em suma, a infecção traz um novo aprendizado e novas formas de viver 

a sexualidade (Grimberg, 2009). 
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Em estudo de Tufts, Wessell e Kearney (2010) sobre o autocuidado de 

mulheres afro-americanas soropositivas para o HIV demonstrou um aumento 

significativos do diagnóstico positivo para HIV entre as mulheres negras na 

última década.  

 

O estudo foi realizado em uma grande cidade do Nordeste dos Estados 

Unidos, uma região muito impactada pela epidemia de HIV. Participaram do 

grupo focal mulheres entre 29 a 61 anos de idade, com uma média de 8,1 anos 

de descoberta da sorologia positiva. Segundo o Centers for Disease Control 

and Prevention - CDC – (2008), citado por Tufts, Wessell e Kearney (2010), 

mais de 70% das mulheres contraíram HIV por relação heterossexual 

desprotegida e 64% das novas infecções por HIV em mulheres acometem as 

negras. São mulheres com altas taxas de prevalência e de incidência para a 

infecção por HIV. 

 

O autocuidado pode ser definido como ações autodeterminadas para 

lidar com a doença. A procura por informações, a relação com os profissionais 

de saúde e o suporte social usado pela pessoa no enfrentamento da sua 

doença para manter a saúde física e mental fazem parte do autocuidado (Tufts, 

Wessell e Kearney,2010). 

 

Os comportamentos de autocuidado incluem: mudanças na dieta 

alimentar, gestão dos sintomas das doenças e inclusão de práticas religiosas 

(Tufts, Wessell e Kearney, 2010). 

 

O autocuidado das pessoas vivendo com HIV influencia na diminuição 

dos sintomas de depressão, ansiedade, fadiga e náusea (Tufts, Wessell e 

Kearney, 2010). 

 

No estudo, as mulheres afro-americanas definiram o autocuidado como 

se colocar sempre em primeiro lugar, tendo suas necessidades primeiro 

satisfeitas antes das de terceiro. Ter atenção à sua vida emocional, mental ou 

espiritual, lendo livros de autoajuda, se envolvendo em atividades de cunho 



54 

 

espiritual e auxiliando outras pessoas com HIV (Tufts, Wessell e Kearney, 

2010). 

 

Todas as mulheres se referiram a pequenas vaidades como fazendo 

parte do autocuidado: passeios e compras em shopping ou ir ao cabeleireiro, 

manicures e pedicures. O autocuidado inclui seguir as prescrições médicas e 

viver saudavelmente (Tufts, Wessell e Kearney, 2010).  

 

As prescrições médicas se referem a tomar regularmente o 

medicamento, guardar as anotações médicas e ir às consultas regularmente. 

Já viver saudavelmente significa vivenciar atividades de lazer e religiosas, 

conviver com pessoas que as dão suporte social e se manter abstinente em 

uso de substâncias psicoativas (Tufts, Wessell e Kearney, 2010). 

 

O autocuidado é facilitado por razões espirituais, suporte social dos 

amigos, familiares, outras pessoas vivendo com HIV e os profissionais de 

saúde. O que as faz sentirem-se amadas, criando uma motivação e a aceitação 

do diagnóstico, tornando-as mais ativas (Tufts, Wessell e Kearney, 2010). 

 

Quanto às dificuldades para o autocuidado, as participantes do estudo 

responderam sobre o cuidado a outras pessoas da família que estavam 

adoentadas, atitudes negativas suas ou de outras pessoas. O estigma e ter que 

guardar segredo sobre sua sorologia em alguns ambiente sociais, também é 

um fator dificultador (Tufts, Wessell e Kearney, 2010). 

 

Desse modo, o autocuidado das entrevistadas foi um processo de 

aprendizado com outras pessoas vivendo com o HIV – educação de pares - ou 

com os profissionais de saúde após a descoberta do diagnóstico. Saiu-se da 

negligência à sua saúde para comportamentos saudáveis, que as fizeram estar 

com a carga viral indetectável, sem evoluir para a doença AIDS (Tufts, Wessell 

e Kearney, 2010). 

 

O estudo mostra a importância da atuação dos educadores sociais 

soropositivos e do conceito de autocuidado na atuação do profissional em 
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saúde visando à melhoria da qualidade de vida de mulheres afro-americanas 

infectadas pelo vírus do HIV (Tufts, Wessell e Kearney, 2010). 

 

Beloqui (2008) relata que há uma tendência à diminuição de infecção 

pelo HIV entre homens que fazem sexo com homens (HSH) e um aumento 

entre os homens heterossexuais. O autor calculou o risco relativo de HSH em 

relação à infecção por AIDS em comparação com heterossexuais. O cálculo foi 

realizado no período de 1996 a 2003, nas cidades mais populosas do País - 

Rio de Janeiro e São Paulo. 

 

 Em 1996, o risco relativo de se infectar era 19 vezes maior entre os 

HSH. Em 2003, a população HSH tinha uma taxa de incidência de HIV seis 

vezes maior do que os heterossexuais (Beloqui, 2008). Apesar da diminuição 

as taxas continuam altas quando comparadas à população heterossexual.  

 

O estudo de Moutinho (2006) teve como objetivo analisar os 

relacionamentos afetivo-sexuais e a prevenção das DST/AIDS de jovens 

homossexuais negros com homens brancos. Os participantes eram residentes 

de área pobres e violentas no Rio de Janeiro.  

 

O estudo mostrou que os jovens homossexuais masculinos 

autoclassificados como pretos têm maior possibilidade de ter relacionamentos 

afetivo-sexuais. Há uma maior interação com diferentes estratos sociais, 

principalmente com homossexuais masculinos brancos estrangeiros. Os pretos 

são tidos como possuidores de maior erotismo do que os pardos ou os brancos 

(Moutinho, 2006). 

 3.5 ESTUDOS EM REPRESENTAÇÃO SOCIAL SOBRE 

AIDS 

 

 A teoria das Representações Sociais tem sido muito utilizada nacional e 

internacionalmente nos estudos que investigam fatores psicossociais 

relacionados ao HIV/AIDS. Os estudos utilizados com a Representação Social 
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possibilitam o entendimento das crenças, atitudes, valores e imagens que 

diferentes grupos fazem sobre a infecção pelo HIV.  

 

  Em estudo transcultural, Joffe (2009) realizou uma pesquisa utilizando 

o recorte racial para investigar a percepção sobre a vulnerabilidade para a 

AIDS com participação de jovens sul-africanos e britânicos. Este estudo 

revelou que esses estudantes colocam a origem e disseminação da epidemia 

de AIDS como um fator estrangeiro e do outro. 

 

 Os jovens britânicos atribuem a epidemia de AIDS aos africanos, que 

consideram ter práticas sexuais aberrantes. Por sua vez, os jovens sul-

africanos atribuem a disseminação da AIDS aos europeus, devido a práticas 

sexuais pouco higiênicas (Joffe, 2009).  

 

 No Brasil, Andrade e Terrien (2005) realizaram um estudo em um 

hospital público, referência no atendimento às Doenças Sexualmente 

Transmissíveis\AIDS, em Fortaleza. Teve como tema a sexualidade masculina 

e vulnerabilidade para o HIV e o objetivo foi perceber as representações sociais 

dos homens heterossexuais sobre a sua sexualidade diante do risco de ser 

infectado pelo HIV/AIDS. 

 

 O estudo revelou que os entrevistados associam o exercício da 

sexualidade com a prática sexual. Foi descrita como incontrolável, fazendo 

parte da “natureza” masculina. O homem, na sua essência, segundo os 

entrevistados, não pode descartar nenhuma chance de ter uma relação sexual 

(Andrade & Terrien, 2005). 

 

Essa naturalização da necessidade sexual do homem legitima-o a ter 

múltiplas parcerias. Isso dificulta o uso do preservativo, pois, por suposto, não 

se pode ter controle e planejamentos sobre o desejo sexual masculino 

(Andrade & Terrien, 2005). 

 

Os entrevistados afirmam que essa é a demarcação de uma das 

diferenças entre homens e mulheres. É característico dos homens ter maior 
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apetite sexual e, por isso, necessitam ter mais de uma parceria sexual 

(Andrade & Terrien, 2005). 

 

Quando os entrevistados adquirem alguma DST, as mais comuns foram 

herpes, gonorreia e papiloma vírus humano (HPV), relatadas com sentimento 

de culpa e incômodo. Há repercussão na sua vida afetiva e no seu 

relacionamento estável, pois há necessidade de abstinência e gerando 

estresse, que repercute no desempenho sexual (Andrade & Terrien, 2005). 

 

A aquisição de alguma DST faz com que esses homens repensem suas 

práticas sexuais, com a motivação de se prevenirem mais. Contudo, o repensar 

não se concretiza no cotidiano da vida sexual dos entrevistados (Andrade & 

Terrien, 2005). 

 

O uso do preservativo é citado como a única forma de prevenção do 

HIV\AIDS, mas que, na prática, não é bem aceita. É descrito como um fator 

que altera o desejo e o desempenho sexual. Há também a crença de que a 

seleção de parceiras pode proteger da infecção do HIV\AIDS, como se 

houvesse mulheres moralmente imunes à infecção, voltando à noção de grupo 

de risco entre os entrevistados (Andrade & Terrien, 2005). 

 

Quanto à possibilidade de se infectarem pelo vírus da AIDS, revelou-se 

um grande medo dessa possibilidade acontecer na vida deles. Esse medo não 

é devido aos fatores biológicos que a doença traz aos infectados, mas pelo 

medo do estigma e do preconceito que a doença tem na nossa sociedade, 

associada à culpa e à punição aos doentes.  Esse medo se externaliza no 

receio em realizar o exame para a detecção do vírus do HIV (Andrade & 

Terrien, 2005). Esse dado diverge do estudo de Camargo e Botelho (2007), em 

que o medo de infectar faz com que os adolescentes tenham maior intenção de 

realizar o teste sorológico para o HIV. 

 

Também houve o relato dos entrevistados de só acreditarem na 

existência da doença depois que alguém próximo, das suas relações pessoais, 

se infectou e se conviveu com o tratamento e, porventura, com a morte advinda 
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da infecção. Mas, apesar da convivência com a doença, os homens sempre 

relatam como uma doença do “outro”, sendo eles invulneráveis ao HIV, similar 

ao dado encontrado no estudo de Joffe (2009), com jovens britânicos e sul-

africanos. As situações de vulnerabilidade nas suas práticas sexuais são 

descritas no passado como se, no presente momento, eles não estivessem 

vulneráveis (Andrade & Terrien, 2005). 

 

A AIDS também está associada à morte imediata dos infectados, por 

isso, a dificuldade dos entrevistados se perceberem como vulnerável à doença, 

por acreditar que se morrerá rapidamente e eles sentem saudáveis (Andrade 

&Terrien, 2005). 

 

 Em um estudo utilizando o recorte por faixa etária, Camargo, Bárbara e 

Bertoldo (2007) investigaram as práticas sexuais de adolescentes.  A pesquisa 

se justifica porque eles estão iniciando a vida sexual dentro do contexto da 

epidemia de AIDS. Foi investigada a representação social dos adolescentes 

sobre a AIDS e o nível de conhecimento científico sobre o tema. 

 

O estudo revelou que os adolescentes têm como representações sociais 

da AIDS palavras centrais como: morte, doença, sexo, preservativo, prevenção, 

medo e sofrimento. Os participantes também citaram palavras como 

irresponsabilidade e descuido, demonstrando o enfoque na responsabilização 

individual pela infecção. Os adolescentes do sexo masculino associam mais a 

AIDS com a morte lenta e progressiva do infectado (Camargo, Bárbara e 

Bertoldo, 2007; Giacomozzi, 2008).  

 

Outro dado presente no estudo se refere ao medo de infectar pelas 

pessoas participantes que tem vida sexual ativa, sendo então, as relações 

sexuais, nesse contexto de epidemia por AIDS, descritas como algo perigoso 

(Camargo, Bárbara e Bertoldo, 2007).  

 

Assim, o estudo mostra que a AIDS é representada como uma doença 

de transmissão sexual mortal, que traz infelicidade e ameaça a qualidade de 
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vida pelo preconceito e pelo medo. Pode ser evitada pelo uso do preservativo e 

adquirida pelo uso de drogas (Camargo, Bárbara e Bertoldo, 2007).  

 

Quanto ao nível de conhecimento sobre HIV/AIDS – formas de 

transmissão, infecção, tratamento e prevenção – 67% dos participantes 

revelaram-se bem informados (Camargo, Bárbara e Bertoldo, 2007; Camargo 

&Botelho, 2007).  

 

Outro estudo com adolescentes, realizado por Camargo e Botelho 

(2007) sobre a experiência sexual e as atitudes de prevenção ao HIV/AIDS. O 

estudo foi realizado na região Sul do Brasil e abrangeu estudantes de escolas 

públicas e particulares.  

 

Os adolescentes que já tiveram experiência sexual relatam ter tido 

enquanto estavam namorando. As informações sobre sexualidade são obtidas 

com os amigos e depois com os pais e namorados e são apreendidas na 

escola e pelos veículos midiáticos. Os profissionais de saúde são pouco 

lembrados como agentes de informação.  (Camargo & Botelho, 2007; Camargo 

& Bertoldo, 2006). Já em estudo realizado por Giacomozzi (2008), os jovens 

brasileiros e franceses citaram como fonte de informação a escola, a televisão, 

os folhetos informativos e também os profissionais de saúde, além da família, 

jornais, revistas e amigos. 

 

O estudo verificou que, apesar do conhecimento sobre a forma de 

proteção ao HIV nas relações sexuais, os adolescentes que estão namorando 

não usam constantemente o preservativo nas relações sexuais tanto entre os 

brasileiros quanto entre os franceses. As adolescentes apesar de 

apresentarem uma atitude mais favorável que os adolescentes, têm dificuldade 

de solicitar o uso aos seus parceiros (Camargo & Botelho, 2007; Giacomozzi, 

2008). 

 

Comparativamente, Camargo e Bertoldo (2006) analisaram estudantes 

do Ensino Médio de escolas públicas e privadas e a vulnerabilidade ao 

HIV/AIDS. Os alunos da escola pública que estudam no turno noturno têm 
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maior experiência sexual e estavam em maior número vivendo relacionamentos 

afetivos estáveis. 

 

Os estudantes de escola pública usaram menos o preservativo no 

período de um ano do que os de escola particular – 50,4% e 40,5%, 

respectivamente. Os alunos de escola particular possuem maior conhecimento 

sobre as formas de transmissão do HIV e também maior intenção de uso do 

preservativo nas relações sexuais (Camargo e Bertoldo, 2006). 

 

O estudo mostra que os estudantes de escolas públicas do turno noturno 

estão mais vulneráveis ao HIV. Eles têm menos acesso à informação, têm 

maior número de relações sexuais e atitude menos positivas para o uso do 

preservativo (Camargo e Bertoldo, 2006). 

 

Oltramari e Camargo (2004) investigaram profissionais do sexo que 

mantêm relações sexuais com parceiro fixo não cliente e outro grupo de 

mulheres que não possuem relação afetivo-sexual estável.   

 

O estudo revelou que as profissionais do sexo representam a AIDS com 

três fatores: uma doença do outro, uma doença que atinge a todos ou uma 

doença de pessoas usuárias de drogas ou suspeitas (Oltramari & Camargo, 

2004). 

 

As profissionais do sexo com relacionamento estável não costumam 

usar preservativo com seus companheiros e desenvolvem a estratégia de que 

o casal faça o teste para detecção do HIV como forma de dar uma sensação de 

segurança e de confiança na relação sexual sem proteção com o companheiro 

(Oltramari & Camargo, 2004). 

 

A representação da AIDS como uma ameaça a todas as pessoas 

apareceu da convivência com pessoas soropositivas ou que viveram e 

desenvolveram AIDS. As profissionais atribuem às outras profissionais do sexo 

que trabalham na rua ou às travestis a maior vulnerabilidade para infecção pelo 
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HIV. Acreditam que esse grupo usa mais drogas ilícitas e, por isso, se coloca 

mais em risco (Oltramari & Camargo, 2004).  

 

Nos estudos também de Oltramari e Camargo (2010), Oltramari e Otto 

(2006) e Maia, Guilhem e Freitas (2008) sobre conjugalidade e representação 

social da AIDS, com ênfase na percepção de risco para se infectar pelo HIV 

entre homens e mulheres que mantêm relacionamentos estáveis, a 

conjugalidade foi definida pelos entrevistados como uma ligação de 

sentimentos, em que existe convívio diário em coabitação. 

 

Os casais pouco usam o preservativo, já que a conjugalidade faz com 

que as pessoas se sintam protegidas de se infectarem pelo HIV, ao 

considerarem menos perigoso ter relações sexuais com pessoas conhecidas 

do que com desconhecidas. (Oltramari & Camargo, 2010; Oltramari & Otto, 

2006; Maia, Guilhem & Freitas, 2008). 

 

 A maioria dos entrevistados credita à confiança o não uso do 

preservativo em suas relações. Quando há confiança no relacionamento não 

há mais a necessidade de uso do preservativo para proteção contra riscos de 

doenças de transmissão sexual. O sentimento de confiança é explicitado pela 

sensação de pertencer a alguém que não lhe prejudicará. Quando usam o 

preservativo é sempre como método contraceptivo e não como prevenção à 

AIDS (Oltramari & Camargo, 2010; Oltramari & Otto, 2006; Maia, Guilhem & 

Freitas, 2008). 

 

Os estudos mostraram que, quanto maior o tempo de conjugalidade, 

menor ou nula é a percepção dos entrevistados de risco para contrair HIV. 

Essas respostas de pouca percepção de risco de se infectar pelo HIV foram 

mais comuns entre os homens (Oltramari & Camargo, 2010; Oltramari & Otto, 

2006). 

 

A confiança está atrelada ao conhecimento da rotina e horário dos 

cônjuges. Por conhecer a rotina dos cônjuges, os participantes se sentem mais 

seguros quanto ao menor risco de se infectarem, pois estes não estariam em 
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outros relacionamentos extraconjugais (Oltramari & Camargo, 2010; Oltramari 

& Otto, 2006). 

 

Oltramari e Camargo (2010) e Oltramari & Otto (2006) mostram que os 

entrevistados ainda têm a representação social da AIDS ligada aos grupos de 

risco: usuários de drogas, profissionais do sexo e pessoas que utilizaram 

transfusões sanguíneas inseguras. Por isso, os participantes que vivem em 

situação de conjugalidade não se sentem vulneráveis ao HIV porque não fazem 

parte desses grupos. Desse modo, quase não utilizam nenhum método de 

proteção.  

 

O preservativo pode ser bem aceito e usado para relacionamentos 

casuais e extraconjugais ou em seu início. Enquanto 32% dos homens 

revelaram uso de preservativo com parceira fixa, em torno de 63% relataram o 

uso com parceira eventual. Os participantes justificaram o não uso do 

preservativo em relacionamentos duradouros com palavras como: confiança, 

conhecimento e amor (Oltramari & Camargo, 2010; Oltramari & Otto, 2006; 

Maia, Guilhem & Freitas, 2008; Ministério da Saúde, 2005). 

 

Por sua vez, Castanha et. al. (2007) investigaram as representações 

sociais relacionadas à qualidade de vida de soropositivos. O estudo foi 

realizado na Paraíba, em Organizações Não Governamentais (ONG), que 

desenvolvem atividades com soropositivos, e um hospital público, que atende 

essa mesma população. 

 

Os resultados indicam diferenças nas representações de homens e 

mulheres soropositivos. Para os homens a AIDS é representada como 

amedrontadora, que causa limitações e necessita ser vista como recomeço e 

que requer suporte social para a pessoa infectada. Para as mulheres, a AIDS 

foi representada como uma doença que as expõe ao preconceito, trazendo 

sofrimento e que se deve se buscar sempre esperança no tratamento e apoio 

na religiosidade (Castanha, et. al., 2007) 
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Pela faixa etária constatou-se que os participantes de 41 a 50 anos 

representam a AIDS como uma doença que precisa de um apoio espiritual para 

ser vivenciada e a qualidade de vida está ligada à família e à moradia. As 

pessoas de 31 a 40 anos, por sua vez, associam a AIDS como uma doença 

que pode ser melhor administrada com os tratamentos médicos e 

medicamentosos e a qualidade de vida está ligada ao trabalho e também à 

família (Castanha et. al. 2007). 

 

Os participantes ainda associam a AIDS com a morte iminente, apesar 

do acesso à terapia antirretroviral e a qualidade de vida está relacionada à 

possibilidade de continuar a ser produtivo no ambiente laboral, ter apoio da 

família, dos amigos e do espaço religioso (Castanha et. al. 2007). 

 

Oliveira e Costa (2007) estudaram as representações sociais de 

enfermeiras que atuam com pessoas vivendo com HIV/AIDS. O estudo teve 

como objetivo investigar a zona muda das representações sociais. Assim, eles 

realizaram a evocação através da associação livre de palavras com o tema 

HIV/AIDS e, para investigar a zona muda ou contranormativa, os 

investigadores solicitaram, também, através da associação livre de palavras, 

que respondessem ao mesmo questionamento colocando-se no lugar de uma 

pessoa comum, não profissional de saúde.  

 

O estudo demonstrou que a representação que os profissionais de 

enfermagem possuem em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS se 

relaciona à autoproteção e às pessoas soropositivas como necessitadas de 

orientação em saúde e tratamento. Quanto às representações da zona muda, 

os resultados são diversos aos primeiros e estão ligados ao medo e ao 

preconceito em relação à doença e aos doentes, associado aos homossexuais 

como principais portadores do HIV. Desse modo, conclui-se que na situação 

normativa os profissionais apresentam uma representação mais positiva e na 

representação contranormativa apresentaram uma representação mais 

negativa e estereotipada (Oliveira & Costa, 2007). 
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O estudo demonstra que talvez tenha havido uma racionalização nas 

primeiras respostas para apresentar uma imagem positiva e não discriminatória 

de si mesmo, como é esperado do profissional de enfermagem (Oliveira & 

Costa, 2007). 

 

CAPÍTULO 4 - SOROPOSITIVIDADE 
 

 4.1 ATITUDES DISCRIMINATÓRIAS E ESTIGMA  

 
 Uys et. al. (2009) estudaram o estigma em cinco países da África, na 

perspectiva das enfermeiras e das pessoas vivendo com HIV.  Os países 

participantes foram: Lesoto, Malaui, África do Sul, Suazilândia e Tanzânia. 

Esses países foram escolhidos por terem uma alta prevalência de HIV/AIDS 

em sua população. Entre 18,1% a 26,1%. Os participantes tinham em média 

37.9 anos e 79.8% eram mulheres. 

 

O estigma foi definido como a ocorrência de violência verbal, auto-

percepção negativa, negligência com a saúde, isolamento social, medo de ser 

infectado e discriminação no ambiente laboral (Uys et al., 2009). 

 

 Foi realizado um grupo focal composto por dez enfermeiras e dez 

soropositivos. O processo grupal foi dividido em três momentos: informativo 

versando sobre estigmas; a convivência entre soropositivos e enfermeiras e o 

empoderamento dos soropositivos (Uys et. al., 2009) 

 

Como resultado, os participantes soropositivos tiveram uma redução da 

percepção de estigmatizado. Houve redução do estigma no ambiente de 

trabalho e aumento da autoestima. As enfermeiras participantes não 

demonstraram mudanças significativas no estigma, mas houve um aumento 

significativo de testagem para o HIV entre os profissionais. 
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O estudo mostrou que em alguns países o estigma é maior que em 

outros, sendo pior entres os soropositivos usuários dos antirretrovirais (Uys et. 

al., 2009) 

 

 No Brasil, o artigo de Garcia e Koyama (2008) teve como objetivo 

identificar a prevalência de atitudes discriminatórias e suas possíveis 

mudanças no contexto brasileiro em dois momentos: 1998 e 2005. Foram 

utilizados os dados da pesquisa sobre percepção da população sobre 

HIV\AIDS realizada em 1988 e 2005. 

 

Os dados encontrados nesse estudo revelam uma diminuição das 

repostas afirmativas para testagem compulsória do HIV nos casos de: 

admissão de emprego, entrada nas forças armadas, entrada de estrangeiros no 

país, em usuários de drogas ou profissionais do sexo. A taxa de respostas para 

a obrigatoriedade da testagem, contudo, se manteve a mesma no caso de 

internação hospitalar e de mulheres grávidas, com diminuição da concordância 

em se realizar aborto nas mulheres soropositivas (Garcia & Koyama, 2008). 

 

Em 2005, os índices de atitudes de discriminação foram maiores entre 

as pessoas com religião pentecostal. Com relação ao estado civil, os viúvos, 

seguidos pelos que têm união estável apresentavam maiores índices de 

respostas discriminatórias do que os solteiros. Quanto maior a faixa etária, 

maior o índice de atitudes de discriminação (Garcia & Koyama, 2008). 

 

As pessoas que moram nas regiões Norte\Nordeste apresentaram os 

maiores índices de atitudes discriminatórias, nos dois anos pesquisados.  

 

As pessoas que já haviam se submetido à testagem de HIV, em 2005, 

apresentaram menor taxa de atitudes discriminatória, assim como as pessoas 

com maior escolaridade e as pessoas do sexo masculino (Garcia & Koyama, 

2008). 

 



66 

 

 Por fim, o estudo conclui que houve um impacto através das ações de 

governo na diminuição de atitudes discriminatórias no período de 1998 a 2005 

(Garcia & Koyama, 2008). 

 

O artigo de Garrido et. al. (2007) teve como objetivo analisar como a 

estigmatização e a discriminação no ambiente laboral de pessoas vivendo com 

HIV/AIDS afetam sua qualidade de vida. O estudo foi realizado, em São Paulo, 

com 17 homens soropositivos que participaram de um grupo focal. 

 

Os participantes revelaram que a discriminação compromete o seu bem-

estar, pois afeta sua identidade masculina porque muitos homens após 

episódios de discriminação no trabalho solicitam a aposentadoria por invalidez 

ou auxílio-doença, conflitando com a construção social da identidade masculina 

de trabalho externo ao domicílio para ser provedor da família (Garrido et al., 

2007). 

 

Os cuidados à saúde geram atrasos e faltas ao trabalho e com a 

apresentação recorrente de atestados médicos. Esses fatos suscitam 

especulações sobre a sua condição sorológica no trabalho, que leva ao pedido 

de demissão para não revelar a soropositividade (Garrido et al., 2007). 

 

Apesar de não ser permitida a testagem sorológica compulsória para 

HIV em processo de exames médicos admissionais por determinação do 

Ministério da Saúde, muitos participantes desconfiam que esse direito não 

tenha sido preservado, visto que, não foram admitidos em novos empregos 

após passarem pelos exames laboratoriais. (Garrido et al., 2007). 

 

4.2 ATUAÇÃO PROFISSIONAL  

  
Em artigo de Monteiro e Figueredo (2009) sobre a atuação do 

profissional de saúde com soropositivos foi realizada a análise de conteúdo dos 

depoimentos destes profissionais em que a análise foi dividida em seis 

categorias: o tratamento dispensado ao paciente, a relação estabelecida, os 
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limites de atuação, as abordagens teleológicas, o contraponto das vivências da 

atuação e a apropriação do trabalho.  

 

O tratamento dispensado se refere à percepção dos profissionais sobre 

as necessidades do pacientes e as formas de atendê-las: complementaridade 

de abordagens, orientação e especialização. Os profissionais se referem à 

complementaridade das ações, com a consciência da necessidade da atenção 

integral, apesar da dificuldade de execução devido à formação mais 

tecnológica e departamentalizada dos profissionais. As orientações e 

informação aos pacientes pouco se referem à prevenção (Monteiro & 

Figueiredo, 2009). 

 

A relação estabelecida se refere aos vínculos estabelecidos pelos 

profissionais com os pacientes e reflete, nas entrevistas, a importância da 

criação do vínculo terapêutico para adesão ao tratamento dos soropositivos e, 

às vezes, iniciativas individuais para resolução de problemas psicossociais dos 

pacientes (Monteiro & Figueiredo, 2009). 

 

Os limites de atuação se referem ao trabalho com a iminência da morte 

que geram sentimentos de ansiedade e impotência. O estado de saúde do 

paciente afeta para baixo a autoestima do profissional, quando ele não vê o 

sucesso no tratamento. Também relatam o sentimento de impotência diante da 

morte e das descontinuidades do tratamento em virtude da situação 

psicossocial do paciente e dos entraves burocráticos da saúde pública 

brasileira (Monteiro & Figueiredo, 2009). 

 

Quanto às crenças e estratégias de enfretamento para amenizar o 

sofrimento e a ansiedade vivenciada pelos profissionais que trabalham com 

HIV\AIDS, eles relatam o interesse em acompanhar a história de vida do 

paciente para relativizar sua visão de mundo e a esperança na cura da AIDS 

(Monteiro & Figueiredo, 2009). 

 

O estudo de Silva e Ayres (2009) teve como objetivo captar pelo 

discurso dos profissionais de saúde e dos soropositivos as formas de revelação 
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do diagnóstico positivo para o HIV aos parceiros sexuais passados, presentes 

e potenciais. 

 

Os profissionais de saúde revelam se sentirem responsáveis por 

encontrar estratégias para que o paciente conte aos parceiros sexuais seu 

estado sorológico. As estratégias focam-se no incentivo de que o próprio 

soropositivo exponha a sua sorologia, dispensando o uso de instrumentos 

como notificação compulsória, documento utilizado por alguns serviços de 

saúde coletiva no mundo (Silva & Ayres, 2009). 

 

Dentre as estratégias foi citada a ameaça de divulgação da sorologia, 

com o objetivo de intimidação do paciente. Os profissionais ameaçam contar a 

sorologia à revelia do paciente ou indicam sanções legais que podem ocorrer 

se a sorologia não for revelada. Essa forma de intimidação pode surtir efeitos 

de divulgação da infecção por HIV ao parceiro sexual, mas diminui o processo 

de comunicação entre profissional e paciente (Silva & Ayres, 2009). 

 

Outra forma é feita com dois ou mais integrantes da equipe de saúde 

tentando convencer constantemente o soropositivo a expor o segredo da 

sorologia positiva para os parceiros sexuais (Silva & Ayres, 2009). 

 

Há também a estratégia de aconselhamento, que consiste em um 

esforço interpessoal para resolução da revelação da sorologia, essa técnica 

envolve esforço de controlar a cadeia de transmissão do HIV aliado à reflexão 

sobre a especificidade de cada paciente (Silva & Ayres, 2009). 

 

Tem-se também a estratégia denominada de cumplicidade, quando o 

profissional tem condições de participar do processo e do momento da 

revelação da sorologia aos parceiros sexuais, minimizando a culpabilização ou 

vitimização dos envolvidos. Há o incentivo para que o soropositivo aja 

empaticamente com o seu parceiro (Silva & Ayres, 2009). 

 

Houve também a criação de um grupo de discussão de mulheres com 

dificuldade de contar seu estado sorológico aos parceiros sexuais atuais. O -
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grupo teve por objetivo instrumentalizar e fortalecer as mulheres através da 

troca de experiências e dramatização em grupo das situações de revelação da 

sorologia. Ficou evidente o receio das mulheres da rejeição após a revelação 

(Silva & Ayres, 2009). 
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CAPÍTULO 5 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 

POPULAÇÃO NEGRA 

 

5.1 AÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO 

GOVERNAMENTAIS PARA A POPULAÇÃO NEGRA E A 

AIDS 

O estudo de Spiassi et. al. (2010) apresenta os resultados do trabalho 

em prevenção de DST/AIDS de 135 organizações do movimento negro das 

sete cidades da região do ABC paulista. 

 

As organizações do movimento negro, para esse estudo, foram 

caracterizadas como associações culturais que promovem a preservação da 

cultura negra e/ou ações de enfrentamento do racismo. Foi catalogada uma 

variedade de tipos de organizações: culturais, políticas, religiosas e 

educacionais (Spiassi et. al, 2010). 

 

Os representantes entrevistados apontaram o racismo no Brasil como 

um dificultador do acesso aos serviços de saúde e fator de vulnerabilidade ao 

HIV/AIDS. Exemplificaram com a menor quantidade de profissionais de saúde 

de nível superior negros, a pouca qualificação técnica dos profissionais para 

lidar com as especificidades da saúde das pessoas negras e a falta de políticas 

para o enfrentamento do racismo institucional (Spiassi et. al, 2010). 

 

O racismo institucional pode ser definido como ações de discriminação 

promovidas pelos representantes governamentais. 

 

As organizações do movimento negro atuam na prevenção das 

DST/AIDS com o intuito de “pressionar” o poder público para melhoria do 

acesso aos serviços de saúde da população negra. São realizadas também 

palestras e intervenções culturais com foco na prevenção das DST/AIDS 

(Spiassi et. al., 2010). 
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Para o fortalecimento dessas ações, os representantes apontaram como 

necessário maior qualificação dos militantes na temática de prevenção em 

DST/AIDS para atuação como multiplicadores. Visto que, o acesso e a 

interlocução nas comunidades majoritariamente negras são mais facilitados por 

eles por terem vínculo de confiança anteriormente estabelecido (Spiassi, 2010). 

 

Há também uma demanda por confecção de materiais informativos 

voltados para a população negra na prevenção de DST/AIDS, no que se refere 

ao uso de preservativo, ao incentivo à testagem do HIV e aos locais de 

atendimento. Assim como a maior ampliação e divulgação de pesquisas com 

recorte racial (Spiassi, 2010). 

 

As ações governamentais para a população negra, no Brasil, ampliaram-

se a partir de 1995, quando representantes dos movimentos sociais 

entregaram um documento reivindicatório ao Presidente da República, no dia 

da marcha para Zumbi dos Palmares (Ribeiro, 2008). 

 

Em 1996, foi criado o Grupo de Trabalho Interministerial para a 

Valorização da População Negra - GTI População Negra. Em 1997, o Grupo de 

Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Emprego e na Ocupação – 

GTDEO. Por fim, em 2003, é criada a Secretaria Especial de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR - com a finalidade de combate ao 

racismo e à discriminação racial e étnica (Ribeiro, 2008). 

 

Contudo, Fry et. al. (2010) trazem críticas aos programas de políticas 

públicas brasileiras com recorte racial, que tem se amparado na experiência de 

países com classificação racial bem definida, o que, segundo os autores, não 

reflete a realidade do Brasil. 

 

Desde o período pós-abolição as organizações sociais lutaram para 

inclusão dos negros no sistema educacional.  Inicialmente, o empenho era pela 

inserção no ensino básico, particularmente a alfabetização e a educação 

profissionalizante. Os integrantes das organizações acreditavam que o negro 
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alfabetizado poderia se inserir no mundo moderno, ter maior possibilidade de 

ascensão social, melhor inserção no mercado de trabalho, enfim, ser mais 

valorizado socialmente (Domingues, 2009). 

 

Mais recentemente, a ação se constitui na ampliação da inserção dos 

negros no ensino superior, a inclusão do conteúdo programático da História da 

África e a importância da cultura afro-brasileira na sociedade (Domingues, 

2009). 

 

Tragtenberg et. al. (2006) analisaram o perfil étnico dos estudantes 

universitários da Universidade Federal de Santa Catarina e concluíram que há 

uma desproporcionalidade entre negros e brancos que compõem o corpo 

discente da Universidade. Os brancos estão em maioria nos cursos de maior e 

também nos de menor prestígio social.  

 

Ao investigar como equilibrar essa proporção de brancos e negros 

cursando a graduação, os autores chegaram à conclusão de que o aumento do 

número de vagas ou a reserva de vagas somente para estudantes oriundos do 

ensino público não compensará essa desvantagem racial. Só a reserva de 

vagas levando em conta o recorte racial poderá diminuir a desproporção 

(Tragtenberg et al., 2006). 

 

O sistema de cotas para negros oriundos do sistema público de ensino 

pode favorecer a mobilidade social. Contudo, é mais difícil essa mobilidade 

para os negros porque eles ainda não têm uma rede social fortalecida, por 

serem, geralmente, os primeiros na sua família a ter um nível de escolaridade 

superior (Lopes, 2005).  

 

 Para Lima (2005), o sistema de reserva de cotas para afro-

descendentes nas Universidades Públicas preocupa-se com os ingressos dos 

alunos e não em criar condições para permanência dos estudantes negros na 

Universidade.  
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Contudo, essa permanência dos estudantes afro-descendentes é 

realizada, segundo o Ministério da Saúde, através de bolsas de iniciação 

científica, programas de extensão e monitoria.  Há atividades de formação para 

questões sociais como o enfrentamento do HIV/AIDS, com o objetivo de unir 

atividades dos programas de Governo com as ações afirmativas. Essa junção 

visa propiciar o protagonismo dos negros, contribuir para que estudantes 

negros atuem como multiplicadores nos temas de saúde, principalmente em 

HIV/AIDS (BRASIL, Ministério da Saúde, 2004; Ministério da Saúde, 2005).  

 

Mas quanto às cotas nas Universidades públicas para negros, Fry et. al. 

(2010) asseguram que não soluciona o problema central que é a educação 

básica gratuita e de qualidade para toda a população. 

 

Já Silva e Ferreira (s.n) demonstram que a Lei 10.639/03, que altera a 

Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabelece 

obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na 

Educação Básica e o Parecer Nº 1/04 do CNE, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares das Relações Étnico-Raciais impactou na forma dos professores 

se relacionarem com o imaginário do mito da democracia racial no país, pois 

esclareceu concepções distorcidas sobre o continente africano. 

 

 Dessa forma, o estudo teve por objetivo explorar a percepção de 

estudantes de graduação em licenciatura e pedagogia sobre a implantação 

dessa Lei que cria a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-

brasileira (Silva & Ferreira, s.n.). 

 

O artigo demonstrou que os vinte graduandos entrevistados, em sua 

maioria - 65% - desconheciam ou conheciam superficialmente a Lei 10.639/03, 

apesar de 70% explicitarem a importância do ensino dos conteúdos 

contemplados por essa lei (Silva & Ferreira, s.n.). 

 

No campo da Saúde Pública, o Programa de Saúde da População Negra 

é uma ação estatal que impacta na formação da identidade de raça negra no 

Brasil. Traz implicações identitárias difíceis para o brasileiro na classificação da 
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raça/cor nos atendimentos de saúde e nos estudos com recorte racial (Monteiro 

& Maio, 2008). 

 

O Programa de Saúde da População Negra tem como ações: a inserção 

do quesito raça/cor em todos os bancos de dados utilizados pelos serviços de 

saúde; a introdução da variável raça/cor em todos os cursos de capacitação 

para gestores do SUS e a instalação do Comitê Técnico sobre a saúde da 

população negra. O Ministério da Saúde têm desenvolvido materiais gráficos 

que contemplem as diferentes etnias que compõem o País com o objetivo de 

facilitar a identificação das pessoas com a mensagem (Figura 2) (BRASIL, 

Ministério da Saúde, 2004; BRASIL, Ministério da Saúde, 2005).  

 

Figura 2 – Campanha de prevenção à Transmissão Vertical ou 
Transmissão Materno Infantil 
 

   

 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde, 2005. 

 

Os negros têm, em dobro, condições de moradia desfavoráveis que 

vulnerabiliza sua condição de saúde às patologias ou agravos, além de 

prejudicar a qualidade de vida pelo maior nível de estresse vivido no cotidiano 

e maior insatisfação com o local onde vivem (Lopes, 2005). 

 

A AIDS entra nos estudos sobre a saúde da população negra como uma 

categoria de doenças relacionadas às adversas condições socioeconômicas 

educacionais e psíquicas (Monteiro & Maio, 2008), podendo entrar na categoria 

de doenças em que os mecanismos e efeitos do racismo na subjetividade das 

pessoas podem ter impacto na saúde destas. 

 



75 

 

 Para Fry et. al. (2010), a ênfase, na saúde, no recorte cor\raça não 

aprofunda o entendimento dos processos de adoecimento da população negra 

brasileira, que está inserida em um contexto de grandes desigualdades 

socioeconômicas. Deveria então ser realizado um aperfeiçoamento do acesso 

aos serviços de saúde para toda a população em vez de uma “racialização” da 

saúde, como no caso da ênfase na anemia falciforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

CAPÍTULO 6 - ARTICULAÇÃO TEÓRICA: 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E CRENÇAS 

 

6.1 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  
 

A Teoria das Representações Sociais e os estudos da Cognição Social 

sobre Crenças e Sistemas de Crenças permite enfocar de modo integrado 

aspectos psicológicos e sociológicos, visto que,  ter como objeto de estudo a 

sexualidade de homens negros e não negros soropositivos para o HIV/AIDS 

demanda uma compreensão articulada dessas duas instâncias – psicológica e 

social. 

 

A Teoria das Representações Sociais está localizada dentro da tradição 

de estudo da psicologia social européia que se caracteriza por incluir o 

contexto social como fundamental para o entendimento das práticas 

individuais. Os estudos sobre crenças pertencem à psicologia social 

americana, que se caracteriza pelo controle das variáveis de investigação 

presente no contexto social para posterior generalização do estudo. (Spink, 

1995). 

 

O conceito da teoria das representações sociais proposto por Moscovici 

surgiu a partir da Sociologia como uma proposta de dinamização do conceito 

das Representações Coletivas elaborado por Durkheim. 

 

  As Representações Coletivas se referem ao substrato cultural da 

sociedade e são mais difíceis de mudanças, como os mitos, a religião, a 

ciência que permanecem com os mesmos fundamentos por longos períodos de 

tempo, perpassando por gerações. Têm também um poder de coerção sobre o 

comportamento das pessoas (Minayo, 2009; Guareschi, 2009; Sá, 1995).  

 

As Representações Sociais se referem à expressão cotidiana da 

realidade na sociedade e na vida das pessoas, sendo menos duradouras que 

as representações coletivas. As representações sociais são formadas por 
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indivíduos que constroem um pensamento sobre determinado assunto através 

da interlocução de opiniões e vivências entre as pessoas (Sá, 1995,1996). 

 

 Dentro da Teoria das Representações Sociais, as representações 

coletivas são tidas como representações hegemônicas, ligadas à memória 

coletiva e à história do grupo social (Sá, 1996). 

Moscovici (2007) descreve três fases da evolução desse conhecimento: 

a fase cientifica (criação da teoria); a fase representacional (sua difusão e a 

criação da representação social) e a fase ideológica (a apropriação e uso 

dessa realidade por um grupo ou instituição).  Desse modo, ao ser apropriado, 

“ele se reifica, se torna um discurso estruturado e estruturante, impondo uma 

ordem estabelecida como natural.” (Moscovici, 2007, p. 199).  

A representação social investiga, então, o universo consensual, do 

senso comum, que se nutre do universo reificado, do conhecimento cientifico. 

Esse conteúdo do universo científico é transformado e reinterpretado e se torna 

congruente com a vida cotidiana. São novas teorias e descobertas científicas 

que trazem ao cotidiano os elementos originais para a formação e 

transformação das representações sociais. Essas teorias do senso comum 

organizam a realidade social (Chaves & Silva, 2011; Sá, 1995; Leme, 1995).  

Igualmente, as mudanças na vida cotidiana como os novos arranjos 

familiares, processos de trabalho diferenciados e/ou alta presença de 

determinadas doenças na sociedade geram novos temas para investigação e 

análise no universo científico. Há, assim, uma ligação e interdependência entre 

produção científica e vida cotidiana (Chaves & Silva, 2011). 

 

A Teoria das Representações Sociais se propõe a estudar a realidade 

social, através das ações cotidianas, procurando entender o sentido que as 

pessoas dão a suas vivências e às transformações presentes na sociedade. O 

estudo de alguma representação só é apropriado quando tem uma abrangência 

considerável dentro de determinada cultura (Farr, 2009). 
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A Representação Social inclui o estudo dos componentes cognitivos, 

afetivos e sociais.  Há a construção cognitiva dos saberes sociais, que são 

feitos com uso das emoções pessoais dentro de um contexto sóciocultural.  

 

A Teoria das Representações Sociais busca, desse modo, entender 

como um grupo de pessoas cria um sistema de crenças, valores e práticas que 

resultam na sua identidade social. Do mesmo modo, para a Teoria as escolhas 

pessoais realizadas por influência das representações sociais definem, 

também, as regras de uma comunidade e as realidades sociais.  (Werba, 2010; 

Sá, 1995).  

 

Tem como função, dessa forma, tornar o não familiar em familiar e estão 

presentes em todas as interações humanas, pois quando nos familiarizamos 

com uma situação significa que criamos representações sobre ela. A 

representação é feita a partir de um modelo pré-existente que atribui um valor e 

hierarquia ao que foi representado (Moscovici, 2007; Leme, 1995). 

 

Há dois mecanismos de funcionamento presentes nas representações 

sociais: a ancoragem e a objetivação. A ancoragem ocorre quando se coloca 

uma situação ou acontecimento não familiar ou ambígua em uma categoria de 

entendimento habitual do cotidiano.  Para Moscovici (2007, pag. 61), “ancorar 

é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa”. Assim, após categorizar uma 

pessoa ou grupo social, podemos, então, ter uma representação sobre esse 

grupo. 

 

A objetivação, segundo Moscovici (2007, pag. 63), “é descobrir a 

qualidade icônica de uma idéia”, “reproduzir um conceito em uma imagem”.  

Portanto, na objetivação há a concretização do novo aprendizado, há a 

familiarização do novo acontecimento social.  

 

Assim, a tradução de um sentido em uma figura, que transforma uma 

abstração em algo material, é feita pela objetivação. O caminho inverso em que 

algo material, uma figura é traduzida para um sentido é feito pela ancoragem. 

(Sá, 1995, 1996). 
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Assim, as representações sociais procuram entender a conservação e a 

mudança dos processos sociais e é “no curso de tais informações que a 

ancoragem e a objetivação se tornam processos significantes” (Duveen, 2007, 

pag. 25). 

 

6.2 – CRENÇAS E SISTEMAS DE CRENÇAS 
 

As crenças, como define Kruger (1986, pag. 32,35)  

 

São proposições que, na sua formulação mais simples, afirmam ou 

negam uma relação entre dois objetos concretos ou abstratos ou entre 

um objeto e algum possível atributo deste. 

 

As crenças podem ser qualificadas como opiniões, boatos, dogmas, 

convicções e estereótipos (crenças amplamente generalizadas para um 

conjunto de pessoas), entre outras possibilidades de classificação e, 

participam, quando houver uma relação afetiva entre uma pessoa e 

algum objeto social, da atitude que aquela manifesta em relação a este. 

 

As crenças são, então, um julgamento subjetivo sobre determinado 

aspecto da vida. A ligação criada entre um objeto a um conceito, valor ou 

atributo (Fishbein & Ajsen, 1975). 

 

O sistema de crença diz respeito ao conjunto de crenças que 

estabelecem relação entre si. Essa junção das crenças não segue 

prioritariamente uma lógica para uni-las e pode, por influência das diversas 

emoções, resultarem em ações conflitantes pela união, por vezes, de crenças 

contraditórias (Kruger, 2011). 

 

A formação da crença envolve a ligação entre dois aspectos da 

subjetividade da pessoa. A primeira fonte de informação é a diretamente 

observada ou percebida pela pessoa de que determinado objeto tem 

determinada característica, como por exemplo, a cor da pele das pessoas. 
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Essa apreensão do mundo através dos sentidos forma as crenças descritivas 

(Fishbein & Ajzen, 1975). 

 

As crenças podem, assim, ser formadas internamente através do 

pensamento e da imaginação ou externamente através da percepção e podem 

ter como papel: descrever, interpretar, explicar, avaliar ou ser normativa 

(Kruger, 2011). 

 

A descritiva tem como função a representação simbólica das funções 

cognitivas. Essas crenças descritivas são raramente questionadas pelas 

pessoas e mantidas como verdades absolutas. Elas podem ser inverídicas se a 

pessoa não tiver tempo suficiente de observar a situação. A função de 

interpretação se dá quando a crença ganha um significado (Kruger, 2011; 

Fishbein & Ajzen, 1975). 

 

 A crença explicativa diz respeito às hipóteses que se estabelecem entre  

dois fatores. As avaliativas se referem ao julgamento que fazemos de 

determinados fatos ou experiências. Por fim, as crenças normativas orientam 

pelas regras sociais a conduta pessoal (Kruger, 2011). 

 

As crenças também são formadas no convívio com outras pessoas que 

fazem com que categorizemos e generalizemos os atributos com que 

classificamos uma pessoa a outras pessoas com características similares, 

configurando as crenças inferenciais. Dessa forma, as pessoas tendem a juntar 

dois atributos positivos ou dois atributos negativos para formar uma crença 

inferencial (Fishbein & Ajzen, 1975). Por exemplo, se eu tenho preconceito 

racial posso também atribuir aos negros, por exemplo, características negativas 

como a irracionalidade e generalizar à sexualidade das pessoas negras.  

 

As crenças inferenciais são consistentes para cada pessoa, mas não 

necessariamente passam por um processo de crítica racional para sua 

formação e são modificadas ou mantidas pelo convívio social. As crenças e 

opiniões de outras pessoas fazem com que modifiquemos ou  mantenhamos as 

nossas crenças. As inferências presentes na formação das crenças seguem 
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um fator probabilístico para a sua formação, assim as pessoas juntam duas 

situações prováveis de acontecer para formar as suas crenças (Fishbein & 

Ajzen, 1975). 

 

As pessoas tem uma concepção estável sobre um número de crenças e 

novas informações que modifiquem alguma dessas crenças irão mudar toda a 

configuração do conjunto estável das crenças. 

 

As crenças descritivas e inferências são ligadas em um continuum, em 

que as crenças descritivas são formadas pela observação direta das situações 

e pessoas e as inferenciais são baseadas nessas observações com a 

generalização dos atributos através da aprendizagem e das experiências 

pessoais passadas. Quanto maior a escolaridade, as crenças inferenciais são 

mais baseadas em raciocínio lógico (Fishbein & Ajzen, 1975). 

 

Há estudos sobre crenças ligados à saúde. O modelo de crenças em 

saúde pressupõe que os comportamentos para se manter saudável pelas 

pessoas estão relacionados a três fatores: motivação para o cuidado à saúde; 

a crença de estar vulnerável a alguma doença e, por fim, acreditar que a 

adesão a uma recomendação médica e/ou terapêutica será benéfico para a 

diminuição da percepção de risco de adoecer. (Rosenstock, Strecher & Becker, 

1988). 

 

  O estudo de crenças para saúde enfatiza que as informações, a 

imitação dos comportamentos de outras pessoas e a motivação criam 

estratégias de ação na prevenção de risco às doenças (Rosenstock, Strecher & 

Becker, 1988). 

 

 Dentro do modelo de crenças para saúde, o conceito de autoeficácia é 

fundamental. A autoeficácia está ligada ao sentimento de sucesso que as 

pessoas têm quando controlam uma doença crônica ou deixam de usar 

cronicamente uma substância psicoativa. A autoeficácia ajuda as pessoas a 

manterem a mudança de hábitos para uma vida mais saudável (Rosenstock, 

Strecher & Becker, 1988). 



82 

 

 

A autoeficácia pode surgir da experiência pessoal, da observação da 

experiência de outras pessoas, da persuasão através da educação em saúde 

ou do estado psicológico da pessoa. As pessoas podem usar sua autoeficácia 

para maior adesão ao tratamento de doenças crônicas ou cronificadas porque 

atingem em curtos prazos objetivos para o bem-estar no tratamento. 

(Rosenstock, Strecher & Becker, 1988). 

 

6.3 – REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E CRENÇAS: 

CONVERGÊNCIAS E DIVERGÊNCIAS 

 

A Teoria das Representações Sociais afirma que nossas representações 

são formadas através da interlocução com outras pessoas dentro do contexto 

social em que vivemos. Os estudos de crenças também afirmam que a 

formação das crenças inferenciais sofre influência das opiniões e vivências de 

outras pessoas. 

. 

Do mesmo modo, as investigações feitas com o uso da teoria das 

representações sociais ou de crenças estão interessadas no cotidiano das 

pessoas e nas modificações presentes nesse cotidiano. 

 

A formação da representação social envolve aspectos cognitivos, 

afetivos e sociais interligados.  Analogamente, a formação da crença envolve 

processos cognitivos e afetivos que, também, influenciam na tomada de 

decisão cotidiana. 

 

Assim, como o processo de ancoragem que busca enquadrar um novo 

fato às experiências anteriores já vivenciadas pela pessoa, as crenças 

interpretativas atuam na busca de enquadrar novas situações ao sistema de 

crença que a pessoa possui.  

 

Há divergência entre os estudos de crença e a teoria das 

representações sociais no que diz respeito á sua formação. Para os teóricos da 
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representação social, uma representação só é formada no convívio social e, 

para os estudiosos das crenças, essas podem ser formadas individualmente, 

pelo pensamento, imaginação ou percepção sensorial. 

 

Os estudos de representação social se pretendem mais generalizáveis, 

enfocando o poder das representações sociais na construção das regras 

sociais. Nos estudos de crenças a ênfase é em cada individuo ou grupo de 

indivíduos. Fato congruente com a tradição de estudo da escola de psicologia 

social em que cada uma delas surgiu. 

 

Entende-se, portanto, que as representações sociais são sistemas de 

conhecimento produzido pelos indivíduos nas suas relações interpessoais e 

que tem a função de situá-los no mundo, em relação ao seu atuar na vida 

cotidiana. As crenças são elementos que compõem as representações sociais, 

que apesar de serem individuais, são construídas socialmente.  
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CAPÍTULO 7 - CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 
 

 

Para o estudo do objeto de investigação foi adotado como delineamento 

metodológico a pesquisa qualitativa descritiva e exploratória, visto que, o tema 

de estudo é multidimensional, pois apresenta uma inter-relação entre fatores 

sociais e subjetivos. Também, por ser a pesquisa qualitativa uma forma de 

investigar os fenômenos conforme vividos no cotidiano e a relação entre a ação 

da sociedade e a vida das pessoas e vice-versa (Deslaurries, Kerist, 2008), 

mostrou-se pertinente, então, a forma de investigação qualitativa no presente 

estudo. 

 

Investigou-se quais aspectos influenciaram para a soropositividade de 

homens brancos e negros na vivência da sexualidade, configurando ser a 

verificação de uma situação social localizada, com o objetivo de explorar essa 

determinada questão. O modo qualitativo proporcionou uma familiarização com 

os entrevistados e um aprofundamento do entendimento dos fatores 

vulnerabilizantes na vida sexual deles.  

 

7.1 – CARACTERIZAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 
Foi utilizada a entrevista narrativa como instrumento para investigar com 

maior profundidade a dinâmica de grupos que sofrem preconceitos raciais em 

nossa sociedade. 

 

Nesse sentido, como afirma Poupart (2008, p. 222),  

 

O entrevistado é visto como um informante-chave, capaz precisamente de 

informar não só sobre as suas próprias práticas e as suas maneiras de pensar, 

mas também – na medida em que ele é considerado como “representativo” de 

seu grupo ou de uma fração dele – sobre os diversos componentes de sua 

sociedade e sobre seus diferentes meios de pertencimento.  
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A entrevista foi planejada de forma semi-estruturada para um único 

entrevistado por vez. Foi utilizado um roteiro para essa entrevista construído de 

acordo com os objetivos da pesquisa e com elementos da revisão de literatura, 

tendo como finalidade verificar se achados contidos na revisão de literatura 

estrangeira se faziam presentes na realidade brasileira. 

 

O roteiro de entrevista foi assim estabelecido: no primeiro momento foi 

perguntado sobre os dados do perfil social – idade, situação conjugal, 

escolaridade, profissão, renda familiar e foi solicitado que o entrevistado se 

autoclassificasse em relação à raça/cor de acordo com os critérios do IBGE.  

 

 Os tópicos da entrevista semi-dirigida foram: a solicitação de que os 

entrevistados narrassem a história da sua vida sexual desde o início até a 

descoberta da sorologia para o HIV. Esse primeiro questionamento teve por 

objetivo rememorar a história das práticas sexuais da pessoa e identificar 

situações de vulnerabilidade nessa trajetória.  

 

Após contar a história da vida sexual, foi solicitada a narração das 

situações mais críticas vividas nesses relacionamentos, correlacionando com 

as práticas sexuais preferidas, as não admitidas e a relação da prática sexual 

com o afeto. 

 

Passou-se então para a investigação sobre os conhecimentos que os 

participantes tinham sobre HIV/AIDS e suas formas de transmissão, com o 

propósito de investigar a vulnerabilidade individual e a programática a que 

estiveram expostos os entrevistados. 

 

Os dois tópicos seguintes se referiam mais especificamente à finalidade da 

pesquisa. Desse modo, foi perguntado sobre se os entrevistados percebiam 

alguma diferença entre negros e brancos no Brasil, de modo mais geral. Depois 

era perguntado se eles percebiam alguma diferença na vida sexual de negros e 

brancos. Por fim, se eles pessoalmente percebiam alguma diferença na vida 

sexual deles por serem negros ou brancos. 
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A última questão surgiu pela presença na literatura estrangeira acerca da 

crença de uma teoria conspiratória em alguns afrodescendentes no mundo. A 

teoria conspiratória diz respeito à crença de que o vírus HIV foi “inventado” 

para controle da natalidade de negros. Assim, foi perguntado aos participantes 

como eles explicavam o surgimento do vírus HIV no mundo, com o intuito de 

verificar se essa crença da teoria conspiratória está presente no Brasil. 

 

7.2 – LOCAL DA PESQUISA 
 

Os participantes selecionados para as entrevistas foram os usuários 

soropositivos atendidos em dois Serviços Municipais de Atenção Especializada 

em Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS.   

  

Um dos locais escolhido para a realização da coleta de dados foi o 

Centro de Saúde onde a pesquisadora, há nove anos, desenvolve atividades 

profissionais de atendimento a pessoas com o mesmo perfil daqueles que 

entrevistou.  

 

O Centro de Saúde São Francisco é uma unidade básica de saúde que 

presta atendimento especializado para Doenças Sexualmente Transmissíveis e 

redução de danos para usuários de drogas. Esta Unidade de Saúde está 

localizada no Distrito Sanitário Centro Histórico.  

 

O Serviço Municipal de Atenção Especializada em DST/AIDS (SEMAE – 

Liberdade) oferece serviços de atendimento a usuários soropositivos para HIV e 

as Hepatites Virais tipo B e C, além do tratamento de pessoas com algum sinal 

ou sintoma de doença sexualmente transmissível. Esta Unidade de Saúde está 

localizada na Liberdade 

 

O setor saúde do Município de Salvador é divido em 12 distritos 

sanitários. Essa divisão é uma estratégia de gestão para implementação do 

SUS.  
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O Centro de Saúde São Francisco e o Serviço Municipal de Atenção 

Especializada - SEMAE Liberdade - estão ligados à Coordenação Municipal de 

DST\AIDS, que atua na defesa aos direitos humanos e de cidadania, contra o 

preconceito e a discriminação, na  garantia do acesso universal à assistência 

gratuita, incluindo medicamentos específicos, além do direito de acesso aos 

meios adequados de prevenção para toda a população de Salvador. 

 

O Centro de Saúde São Francisco realiza atendimento a pacientes com 

DST e AIDS, com equipe multiprofissional de: médico, equipe de enfermagem, 

assistentes sociais, psicólogo, farmacêutico e odontólogo. Realiza 

aconselhamento e testagem para HIV, sífilis e Hepatite B e C; palestras e 

oficinas de prevenção às DST/AIDS.  Desenvolve programas específicos, tais 

como: Controle do Tabagismo, Saúde e Prevenção nas Escolas, Prevenção das 

DST/AIDS junto a Crianças, Adolescentes e Jovens em Situação de Rua e é 

campo de estágio para estudantes de Psicologia, Serviço Social e Enfermagem. 

 

O SEMAE – Liberdade tem na sua equipe multiprofissional: médico 

infectologista, equipe de enfermagem, assistente social, psicólogo e 

farmacêutico. Realiza também palestras e oficinas de prevenção às DST/AIDS.  

 

7.3 – SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 

Os participantes foram solicitados pela pesquisadora a participar da 

pesquisa voluntariamente nos Centros de Saúde, antes das consultas médicas 

e da orientação farmacêutica. 

 

A abordagem foi feita diretamente, explicando os objetivos da pesquisa e 

perguntando a aceitação em participar da pesquisa. Houve poucas negativas 

em participar do estudo. As recusas foram explicadas pela falta de 

disponibilidade de tempo ou por receio da exposição devido ao preconceito, 

mesmo sendo explicitado o sigilo das informações.  
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Os participantes que aceitaram participar das entrevistas foram 

conduzidos a uma sala reservada nos dois centros de saúde depois de serem 

atendidos nos serviços em que eles foram inicialmente agendados - consulta 

médica ou farmacêutica.  

 

7.4 – CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES  
 

 

Foram entrevistados 15 homens soropositivos para o HIV, sendo oito 

autoclassificados negros, que responderam aos critérios do IBGE como sendo 

pretos e pardos e sete autoclassificados brancos. 

 

As Tabelas 2 e 3 a seguir mostram os dados sociodemográficos dos 

entrevistados. Os nomes contidos nas tabelas são fictícios para preservar a 

identidade dos entrevistados. 

 

Tabela 2 - Dados sociodemográficos dos entrevistados negros 

 
Identificação Idade Estado Civil Escolaridade Profissão Renda 

Financeira 

Neto 43 Solteiro Fundamental 
Incompleto 

Servente R$ 622 

Nilson 36 Solteiro Fundamental 
Incompleto 

Pintor R$ 100 a 300 

Nivaldo 47 Solteiro Fundamental 
Incompleto 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

R$ 622 

Natanael 38 Solteiro Fundamental 
Incompleto 

Música R$ 300 

Nestor 25 Solteiro Fundamental 
Incompleto 

Porteiro R$ 622 

Nilo 26 Solteiro Médio 
Completo 

Comerciário R$ 622 a 800 

Norberto 55 Solteiro Fundamental 
Incompleto 

Pedreiro R$ 1.200 

Nelson 55 Viúvo Médio 
Incompleto 

Vigilante R$ 622 

 

Os entrevistados negros têm entre 25 e 55 anos. Estão em sua quase 

totalidade solteiros e só um dos entrevistados terminou o ciclo educacional do 
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 Ensino Fundamental e Médio. Trabalham, em sua maioria, em empregos da 

área da Construção Civil ou no setor de Serviços. Os rendimentos financeiros, 

em sua maioria, não ultrapassam um salário mínimo (Tabela 2).   

 

Tabela 3 - Dados sociodemográficos dos entrevistados brancos 

 

Identificação Idade Estado Civil Escolaridade Profissão Renda 
Financeira 

Bruno 29 Solteiro Médio 
Completo 

Comerciário R$ 1.000a 
1.500 

Bernardo 43 Solteiro Fundamental 
Incompleto 

Garimpeiro R$ 400 a 500 

Benjamim 23 Solteiro Médio 
Completo 

Vendedor R$ 1.400 

Breno 40 Solteiro Fundamental 
Incompleto 

Autônomo R$ 300 

Bento 28 Solteiro Médio 
Completo 
 

Cobrador de 
ônibus 

RS 900 

Basílio 35 Solteiro Fundamental 
Incompleto 

Ajudante de 
Pedreiro 

R$ 622 

Benedito 57 Divorciado Fundamental 
Incompleto 

Pintor 
 

R$ 622 

 

Os entrevistados brancos têm entre 23 e 57 anos e somente um dos 

entrevistados é divorciado, os outros participantes são solteiros. A escolaridade 

está dividia entre Ensino Fundamental incompleto e Ensino Médio completo. 

Trabalham em áreas variadas que abrange a área de Serviços, Construção Civil 

e garimpagem. Os rendimentos financeiros também são diferenciados, indo de 

menos de um salário mínimo até dois salários mínimos (Tabela 3).  

 

7.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

 Os entrevistados que aceitaram participar da pesquisa foram conduzidos a 

uma sala reservada para a coleta de dados.  

 

Foi lido o termo de consentimento livre e esclarecido (em anexo) aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Professor Edgar 

Santos (HUPES). Os participantes assinaram em duas vias, uma ficou com a 

pesquisadora e a outra via com os participantes. Foi perguntado sobre a 
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autorização para gravar as entrevistas e, só depois de autorizada, foi iniciada a 

gravação.  

 

A entrevista foi realizada de modo narrativo com a informação da história 

de vida, situações de vulnerabilidade e conhecimento sobre HIV/AIDS. A 

entrevista narrativa é uma forma de acesso às realidades sociais, podendo ser 

um instrumento na apreensão de crenças, práticas e condutas sociais, 

explicitando os dilemas e conflitos vivenciados pelas pessoas (Poupart, 2008). 

 

 

7.6 – CARACTERIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE 
ANÁLISE DE DADOS 

 

As entrevistas foram transcritas e lidas. Depois foram agrupadas pelo 

pertencimento racial dos participantes para a construção do Discurso do Sujeito 

Coletivo.  

 

O Discurso do Sujeito Coletivo é apropriado para organizar e analisar 

dados de uma pesquisa qualitativa de natureza verbal. Assim, esse modo de 

análise de dados se justifica porque foram realizadas entrevistas narrativas para 

investigação do tema.  

 

O Discurso do Sujeito Coletivo tem como fundamentação teórica a ideia 

de que os pensamentos, opiniões e expressões são concretizados pelo 

discurso da pessoa e que a junção de discursos individuais gerados pela 

expressão verbal pode expressar o pensamento de uma coletividade (Lefevre & 

Lefevre, 2005). 

 

O Discurso do Sujeito Coletivo como descreve Lefevre e Lefevre (2005) 

tem como figuras metodológicas: a expressão-chave, as ideias centrais e a 

ancoragem.  

 

Expressões-chaves: são pedaços, trechos ou transcrições literais do 

discurso, que devem ser sublinhadas, iluminadas, coloridas pelo 
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pesquisador, e que revelam a essência do depoimento ou, mais 

precisamente, do conteúdo discursivo dos segmentos em que se divide 

o depoimento (que, em geral, correspondem às questões de pesquisa) 

(p. 17). 

 

A ideia central é um nome ou expressão linguística que revela e 

descreve, da maneira mais sintética, precisa e fidedigna possível, o 

sentido de cada um dos discursos analisados e de cada conjunto 

homogêneo de expressões-chave (p. 17). 

 

Ancoragem é uma figura metodológica que, sob a inspiração da teoria 

das representações sociais, é a manifestação linguística explícita de 

uma dada teoria, ou ideologia, ou crença que o autor do discurso 

professa e que, na qualidade de afirmação genérica, está sendo usada 

pelo enunciador para enquadrar uma situação específica (p. 17).  

 

Desse modo, a análise do Discurso do Sujeito Coletivo é apropriada à 

presente investigação, pois a análise pormenorizada das narrativas 

possibilitará uma aproximação para a compreensão da representação social, 

das crenças e das práticas sexuais de  homens negros e brancos  vivendo com 

o HIV.  

 

Foram utilizados os dois Instrumentos de Análise do Discurso do Sujeito 

Coletivo –IAD1 e IAD2 proposto por Lefevre e Lefevre (2005) para a construção 

dos discursos dos dois grupos – homens negros e brancos. A seguir o modelo 

dos instrumentos de análise dos discursos utilizados. 

 

Instrumento de Análise do Discurso – 1 (IAD1) 

Expressão-Chave Ideia Central Ancoragem (crenças) 

   

   

 

No Instrumento de Análise 1 foram  transcritas as expressões-chave de 

cada entrevistado e categorizadas as ideias centrais e a ancoragem foi 
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analisada como as crenças presentes nos discursos. Foi construído um 

instrumento (IAD1) para cada grupo – brancos e negros.  

 

Instrumento de Análise do Discurso 2 (IAD2)  

 

Ideias Centrais Ancoragem (crença) Expressões- chave 

 

No instrumento de análise do discurso – 2 foram unidas todas as ideias 

centrais e ancoragens iguais ou equivalentes para formar o discurso do sujeito 

coletivo que será apresentado a seguir. Esse instrumento também foi 

construído para os dois grupos – negros e brancos.  
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CAPÍTULO 8 - RESULTADO E DISCUSSÃO 
 

 

O estudo será apresentado na forma de Discurso do Sujeito Coletivo com o 

recorte da raça e da cor. Dessa forma, serão apresentados dois grupos de 

discursos do sujeito coletivo, um para os entrevistados autodeclarados negros 

e outro para os entrevistados autodeclarados brancos. 

 

De acordo com a articulação teórica entre Representação Social e Crenças, 

percebe-se a pertinência de construir o discurso do sujeito coletivo com as 

ideias centrais de cada tópico e a ancoragem destacada nas crenças presentes 

nas entrevistas realizadas. Para destacar na construção do Discurso do Sujeito 

Coletivo as passagens em que os entrevistados demonstram ancoragem no 

texto está em itálico. 

 

Esses discursos foram construídos em sete tópicos: raça\cor, estado civil, 

história da vida sexual, situações críticas vividas nos relacionamentos, prática 

sexual e raça\cor, conhecimento sobre HIV\AIDS e investigação sobre a Teoria 

conspiratória para controle da natalidade de negros.  

 

8.1 – DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO - NEGROS  

 

Raça\cor 

 

Eu sou preto, não? Eu sou negro. Eu?! Me considero pardo porque 

geralmente meus documentos todos são pardo, então eu mesmo me considero 

moreno.  

 

Estado civil 

 

Solteiro, quer dizer, sempre fui solteiro.  Eu sou sozinho, eu moro num 

quarto, eu morava com umas pessoas.  Eu namoro, mas não é nada sério. Pra 
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mim, eu sou solteiro. Eu namoro, mas não gosto de nada sério. Que negócio 

de namorada! Tem uma que “encarna” lá. Eu não gosto não. Não é namorada. 

Tem sete anos que eu a conheço. Acontece que todo mundo sabe, ela dorme 

lá em casa. Conhece minha mãe, mas só que pra mim ela não é minha 

namorada. Eu já disse a minha mãe, minha mãe sabe, eu não boto ela pra fora 

porque a casa não é minha. A casa é da minha mãe e de meus parentes. Não 

vou botar ninguém pra fora. A casa não é minha. Se fosse minha, eu diria: 

“olhe, não dá, eu estou com outra namorada aí”. Mas só que ela não “tá” 

entendendo.   

 

História da vida sexual 

 

 Tem muitos anos quando foi quando eu arrumei ela porque namorar eu 

comecei cedo.  

 

Depois tive uma doença chamada gonorreia. Eu fiz o tratamento, tomei o 

remédio, fiquei bom. Aí depois a bebida, muito álcool, voltou o problema. Voltei 

pro médico, ele passou remédio, passou injeção, tomei, melhorei, até hoje. 

Assim, depois de uns tempos pra cá tive uns caroços no pênis. 

 

Eu “tava” indo trabalhar e só passando mal, passando mal, passando 

mal, passando mal. Só emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo.    

 

Eu não sei muito bem assim como isso chegou, mas eu “tava” junto com 

uma mulher. Depois tive um caso com uma mulher, eu não sei se foi de alguma 

dela que me passou esse problema, pode ser de outras pessoas que eu não 

sei. 

 

Eu descobri por uma coincidência. Chegou a moça, me deu um 

papelzinho da AIDS, se eu quisesse fazer o teste lá, eu podia fazer.  Aproveitei 

e fiz. Deu esse problema aí. Foi uma coincidência mesmo. Eu não me estressei 

porque eu achava que eu tinha algum problema sobre isso, eu sentia alguma 

coisa porque eu “tava” assim, eu já sabia. Minha cor começou mudar, meu 

cabelo ficou bem mole. Mas eu já sabia o que é que eu tinha, já “tava” 
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desconfiado. Com certeza ia dar isso e deu. Eu fiz três vezes, gastei 600 reais 

só no médico particular e eu desconfiava da reação dela assim. Realmente 

tanto é que ela sumiu. No trabalho, a gente trabalhava junto, ela sumiu. 

 

Também a doutora chegou virou pra mim, ela achou que eu estava com 

suspeita de tuberculose ou de HIV, passou o exame. O médico me mandou 

fazer o exame. Eu peguei fiz todos os exames. Fiz exame de escarro. Aí deu 

que eu “tava” com tuberculose. O infectologista fez o exame, que eu não 

esperava. O hospital me ligou, mandando eu comparecer lá que meu exame 

“tava” pronto .  

 

Foi quando eu descobri que eu “tava” com HIV.  Mas quando eu 

descobri isso aí, eu não acreditei, “tá” entendendo? Até então quando me deu a 

notícia pra mim, assim, o mundo abriu. Quando eu descobri eu fiquei meio 

chocado. Eu mesmo me perguntando: - como é que eu peguei isso? Como me 

aconteceu isso, eu não sei. Mas, eu não deixei a noticia me abater. Eu fiquei 

assim procurando saber: - meu Deus do céu, como foi que eu contraí? Não sei 

pode ter sido de um alicate, de uma unha. Eu me pergunto até hoje, até hoje. 

Eu só queria saber. Vou ser sincero pra senhora não “tava” na minha cabeça 

que eu sou soropositivo. 

 

Aconteceu porque eu achei que ela deu muito espaço pro meu lado. A 

gente teve a relação porque eu tinha problema por causa de negócio de 

mulher, qualquer mulher que você pega e as pessoas vão, bebem. Esse 

negócio de garanhão e tal, então tive um negócio com um menina lá, que “tava” 

com umas amigas. Sofri aquela pressão psicológica – vai pegar ou vai deixar 

pra lá?Aí eu peguei a menina, aí ta vendo? Porque eu me deixei levar pra ela, 

porque no momento lá. Quando eu fui ver, eu “tava” praticando com ela e a 

relação quando acabou ela ficou “meia” preocupada assim. Acabei me levando, 

foi isso que aconteceu. 

 

  Também fiquei com a mãe dos meus filhos. Fiquei com ela seis anos, 

mas ela eu creio, ela não. Eu sempre me preveni e depois que eu tinha mulher, 

na rua eu não procurava ninguém. Eu respeitava muito minha esposa. 
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Eu fiquei pensando mulher nenhuma vai me querer não. Se alguém 

contar a ela, ela vai me largar. Qualquer mulher não vai mais querer. Aí foi uma 

luta muito grande pra mim porque minha mãe e meu pai não aceitaram. Minha 

mãe me colocou pra fora de casa. Eu não assim, não passa pela minha 

cabeça, nem todo mundo aceita. Porém, nem todo mundo sabe que eu convivo 

com AIDS. 

 

Mas, enfrentei muitas dificuldades, muitas mesmo, dificuldades assim 

que eu passei, mas nunca deixei me abater, nunca deixei me abater. Sempre 

estive de cabeça erguida. Botei na minha cabeça que eu tinha que seguir 

minha vida. Mas aí fui, levantei minha cabeça segui, lutei com todas as minhas 

forças e hoje, graças à Deus, eu me considero a pessoa mais feliz do mundo.  

Eu fechei meus olhos, pensei só em ter fé em Deus. Aconteceu. Não vou 

chorar pelo leite derramado. A gente tem uma vida normalmente pela frente e 

foi muito difícil pra mim. Enfim, uma série que faz com que a gente siga em 

frente. Eu fui forte, eu fui forte. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça, já 

aconteceu, fim. Vou seguir minha vida. Mas, assim, pra mim tanto faz, tanto 

fez. Sigo a minha vida, sou feliz. Depois eu disse assim: - olhe quem tem fé em 

Deus, não caí não. Vou levar e “to” levando. 

 

Situações críticas no relacionamento 

 

 Eu não vou dizer que foi uma mulher que eu “tava”, muito legal, conheci 

ela novo, mas ela tinha um cara e foi uma luta porque ela era muito traiçoeira 

porque por trás de mim, ela tinha outros homens e eu não sabia e ela largou o 

ex-marido porque o ex-marido, o vizinho pegou ele, o ex-marido com um 

homossexual fazendo, “tá” entendendo? Aí falou pra ela, ela largou, “tá” 

entendendo? Mas só que depois ela foi dormir com ele de novo. Aí o vizinho 

viu, mas só que a gente viveu três anos e ela me enganou um bocado. Ela 

mentiu muito pra mim porque ela disse que estava trabalhando num bar, mas 

ela não me disse que era um brega, mas embaixo era um bar, mas ela não me 

disse que era um brega. Eu saia de casa passava na frente, via ela sentada, 

tomando cerveja com homem do lado.  
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 Era minha companheira fixa e justamente, ela também teve, ela também 

“tá” com esse problema. Ela faleceu, eu não sabia. Depois que ela faleceu, não 

tive mais ninguém. por causa da doença. Todas as amizades que eu tinha só 

queria me roubar.  É a mulher é casada e diz: - sou separada. Aí pronto, aí eu 

não quero mais nada. Eu dava um dinheiro pra ela guardar, ela estourava tudo.  

 

Em relação à pratica sexual eu faço tudo, tudo, qualquer uma e com ela 

era tudo, mas muitas vezes, estava fazendo sexo anal e ela “tava” sempre com 

diarreia.  

 

Nunca gostei de usar preservativo, não acho legal. Não gosto, não é a 

mesma coisa, mas hoje em dia eu uso, se tiver, como é que diz, às vezes vai 

sem camisinha e vai render mais.  

 

Mas só que eu transava com ela com camisinha, mas só que não vou 

dizer que eu não chupava ela porque eu chupava, mas chupar é normal, mas 

teve uns três dias, quatro dias que eu transei sem camisinha. . Eu comentei 

com ela e tal que não precisava mais usar não. Agora, engraçado, que eu 

nunca fiz nada sem camisinha. Eu sou muito chato, muito nojento. Sempre uso.  

Antes e agora depois.    

 

Ainda mais quando vê mulher já sabe, com dinheiro no bolso, aí eu vi 

que aquilo “tava” me destruindo. Aí eu fiquei quieto. Aí foi quando eu fui 

trabalhar e conheci essa mulher. Eu nem ia querer ela. Só que eu fui na casa 

de um pessoal que eu conheço há muito tempo. Então eu conheci ela, ela era 

vizinha. botou aquela pressão, que eu tinha que pegar ela.  - você vai dormir 

com ela agora, ela largou o marido. Mas eu olhei ela assim, ela tava magrinha, 

mas era trabalhadeira, trabalhava e tal. Fui assim sem querer, mas aí eu fui, aí 

fiquei, nesse a gente dormiu e aí ela não “desencarnou”. Então foi sem querer 

pra não passar dizer assim: “ah, você não é macho não. Vai deixar a mulher 

dormir só. Eu disse: “não, eu durmo”. Aí eu fui dormir, quase que eu não 

conseguia porque eu “tem” que ser assim, eu tenho que gostar. Se não gostar, 

não adianta não sobe pra nada. É, agora se eu gostar e tiver amor só olhar, tá 



98 

 

entendendo? Às vezes, eu tinha vontade. Ela vinha, mulher sabe, me 

agradava.  

 

Na época eu “tava” forte.  Foi aí que eu fui me entristecendo, mas até aí 

eu não sentia nada, tudo normal, eu “tava” fortinho. Aí depois que eu me 

larguei, pronto, abandonei. 

 

 Ela que não “tá” magra, “tá” normal. Ela “tava” só, ela “tava” bebendo, 

eu também. Eu digo: “poxa, ela é uma coroa, mas ela é bonita, ela é bonita”. 

Hoje já “tá” chegando pra idade, mas ainda é bonita ela, até o olho dela. Meus 

filhos “é” tudo lindo por causa dela. Aí eu fiquei com ela e foi três anos. Fora as 

outras, as mulheres que eu peguei, a maioria morreu. Os olhos “azul”, corpo 

todo bonito.  Não uso camisinha porque tem pessoas que “tá” lá, lindona, uma 

mulher bonita, essa mulheres “bonita”. Era mulher mesmo, “tá” entendendo? 

carrão,  a barona. Todo mundo achava que era uma mulher.  

 

A mãe dos meus filhos era uma senhora. Uma pessoa assim que era 

mãe de família. Ela era sadia, graças a Deus, gente fina. Eu com ela porque 

nós “morava” junto e eu não via nada. Ela trabalhava, quando não trabalhava, 

ficava em casa. Às vezes dava uma saidinha assim, não dava pra desconfiar, 

mas a esperteza que é o esperto mesmo. Ela “tá” com dois homens agora. 

Quem me disse foi o vizinho, que eu sempre converso com ele.  

 

Já tive várias namoradas também, era sem camisinha, quer dizer, as 

“primeira vez” foi com camisinha, mas depois foi sem camisinha. Ia ao 

breguinha, eu não peguei muitas não. Eu peguei umas duas que eu me lembre. 

Eu não gostava muito das mulheres do breguinha não porque eu tinha nojo. 

Todo dia tinha um homem aí eu sentia nojo, “tá” entendendo? Eu preferia as 

meninas de fora. 

 

Conhecimento sobre HIV/AIDS 
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Ouvi a aula lá. Sei muito pouco. Ela falou que o problema do HIV tem 

tratamento, agora eu não sei se tem cura. A AIDS eu também não sei se mata 

ou se tem um tratamento também. 

 

Um diz que só pega com relação “né”? Beijo, esse negocio de lavar 

toalha não pega. Talheres diz que não pega. Pelo sangue, pelos fluidos que a 

pessoa tenha. Olhe eu sei agora. Eu sei que é por relacionamento sexual, 

homem com homem ou mulher contaminada, “tá entendendo?” Mas de 15, de 

20 anos pra lá, ninguém falava de camisinha. Porque diz que a gente se 

previna e eu peguei isso. Não sei como. Não sei se foi no beijo, não sei como 

foi. Não esquento não.   

 

Sei que a pessoa tem que andar na linha. Tem muita gente que, tipo 

assim, acha que você “tá” com HIV, que vai pegar. Se meu amigo sabe de uma 

coisa dessa. O pessoal da rua que não são seus parentes apoiam mais você 

que os próprios parentes. Às vezes, quando eu “to” lá em casa mesmo, faço a 

barba ou qualquer objeto cortante, eu pego, guardo num local em cima pra 

ninguém ver. Às vezes meu tio tem preconceito, normal. Às vezes pergunta 

quando eu vou no médico, ele pergunta. Eu falo até que vou fazer outro exame, 

invento pra vi pra cá, mas ele não sabe que eu tenho essa doença, se souber, 

misericórdia.   A pessoa não se aceita, não aceita. Já pensou o que é pensar: 

você é portador do HIV. A pessoa não se aceita. A pessoa para, pensa, fica 

assim pensando, passa um filme na sua cabeça. 

 

Prática sexual e influência da raça\cor 

 

Ah, não sei. Não sei lhe dizer não porque cada um tem um desempenho, 

né? Cada um tem um desempenho. Se a pessoa tiver preparada é igual. Eu 

acho, eu creio que é assim. Tem que ter personalidade na hora do sexo. Cada 

um homem é diferente do outro, não é isso? Você pega um cara hoje, o que o 

cara não tem nada a ver com o que você pensava porque tem mulher que nem 

sabe beijar.  
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Se todo mundo é igual a pele não conta nisso não. É igual a qualquer 

outro.   Acho que é tudo a mesma coisa, não é? 

 

 Mas eu não gosto de branco, se bem que eu gosto dos negros. Ela era 

preta, mas eu gostava dela. Era bonitinha. Ela era preta, mas era bonita. 

Aquelas mulheres brancas igual papel já sabe que eu não quero, eu tenho 

nojo, meu Deus do céu. Não gosto, mas se tiver uma morena, não aquela 

branca. Morena bem clara, aí eu pego.  

  

Sei lá, não é pegada da baiana, as “negona”, não é. Era diferente, era. 

Era melhor. Eu gostava mais dela.  Era diferente. Nunca mais eu achei uma 

“nega”. 

Tem mulher que: - poxa, você tem isso tudo menino! Porque eu sou 

assim. Minha filha, 18 centímetros.  

 

Teoria conspiratória 

 

  Não sei direito, sei que apareceu, “tai”. Quando eu era pequeno, nunca 

ouvi falar de doença. Mas pra mim veio do animal, uma vez falaram que era do 

macaco e agora eu não sei.  

 

Veio de fora, trouxeram de lá pra cá, agora sei que foi essa gente de 

fora. Isso veio da Angola?  Foi a África, não foi? É, foi da África. Eu soube que 

foi da África, “tá” entendendo. Pelo que eu vejo muito na televisão falar que 

veio da África, né? Não sei. 

 

Ainda o povo fala que, não sei que veio da África. O pastor na Igreja ele 

ia lá pra África. Eu disse a ele: - não vá não viajar porque lá é esparro. Porque 

as mulheres de lá tudo barreada. Pra mim só num beijo pode pegar AIDS. 
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 8.2 – DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO - BRANCOS 
 

Raça\cor 

 

Eu acho que é todo mundo igual, eu não sei. Moreno, “né”? Branco ou 

amarelo pode colocar. Acho que eu me considero branco porque no caso, 

minha mãe é loira e meu pai é negro. Se for pela lógica de estudo divide em 

cafuzo, mulato, mameluco, mais pra cor branca. 

 

Estado civil 

 

Ultimamente, eu “to” solteiro, mas por opção.   Sem relacionamento. “to” só. 

Tenho uma parceira. Tenho.   

.   

História da vida sexual 

 

É assim, eu comecei sexualmente e sempre tive conhecimento da AIDS. 

Comecei a me relacionar desde criancinha, com 15 anos ou mais.   

 

Tive dois relacionamentos de um ano aí depois morei dois meses e não 

era a pessoa certa pra mim, “né”? Agora com essa pessoa, vai fazer um ano.  

Saí da casa de minha mãe aí conheci um pessoal aí. Fiquei saindo com ela e 

tudo. A gente brigava e tudo. Ela ia pro carnaval, eu ficava em casa sozinho e 

depois de um tempo, a gente se separou. Eu fiquei com uma pessoa duas, três 

vezes. Da ultima vez que eu conversei com ela, me aborreci, me separei dela. 

Fiquei uns dois meses separados. Ela pegou uma pessoa, eu vim saber 

depois. Era conhecido. Ele foi fazer um serviço lá na casa dela. Essa pessoa 

morava com uma pessoa que tinha, só que eu não sabia. De repente, eu “to” 

com essa doença e ela também. Ela pegou, eu peguei. Ela já “tá” se cuidando 

aqui também. Mas eu “to” nem muito bem com ela, estamos separados.    

  

 Descobri porque estava só emagrecendo, emagrecendo, começou a 

aparecer furúnculo embaixo do braço, até hoje eu tenho marca. Eu me senti 

mal, problema de gastrite, tive úlcera, me senti muito mal. Eu sentia o problema 
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no estômago. “tava” com o intestino ruim, tinha muito problema de diarreia. 

Passei por um tratamento sério, tinha um problema no ânus. Tinha uma úlcera 

no ânus e uma no intestino. A do intestino foi operada e a do ânus sarou com 

medicamento e aí eu fui operado. Fui para o hospital e vou ter que fazer outra 

cirurgia. Foi indo, foi indo, foi indo, eu só descobri depois que eu me internei, 

operei já duas vezes. Tomei os remédios, aí minha ex-patroa, que eu 

trabalhava com minha patroa que falou do teste de HIV. 

 

 Eu fui fazer os exames lá e confirmou. Eu não desconfiava de nada e 

ela dizia que era doadora de sangue. Quando penso que não, ela ligou pra mim 

dizendo que “tava” com o vírus do HIV. Eu digo: - como? Como? Se eu não 

tinha isso, eu tenho pra mim que foi dela. Depois de tanto tempo, ela 

confessou. Ela disse a minha mãe e minha irmã que já sabia.  Também eu me 

lembro de uma, duas, três relações. Na bebida, eu bebia um pouco, “né”? 

“tava” meio tomado e acabei.  Eu sei que não é coisa de muito tempo, mas  eu 

sempre me cuidei e aconteceu que recentemente eu tive uma relação sexual 

em que o preservativo estourou e só vim perceber  que o preservativo estourou 

após, “né”? o ato e aí eu esperei fechar a janela imunológica de três meses e 

fiz um teste, crente de que não ia dar nada e, pra minha surpresa, veio com 

positivo.  

 

E eu faço todo ano, exame de rotina, todos, eu fazia sempre exame de 

seis em seis meses. Sempre cuidei muito de minha saúde. Numa dessas, num 

desses exames de sangue que eu sempre fiz porque a doação, eu tinha que 

ficar quatro meses, eu tinha acabado de doar, há um tempo atrás.   Só que um 

tempo depois chegou um aviso pra fazer o exame de HIV. Fiz o exame de HIV 

e deu positivo, mas só dava negativo. Chegou um ano, aí deu. Não me lembro 

a data direito, aí deu. Eu tive a noticia. A gente começou a se informar.  

 

Mas sempre me cuidei, usei preservativo e tal e é, assim, tem aquela 

coisa sempre usei preservativo nas relações sexuais com penetração. Mas em 

sexo oral não porque tem o mito de que isso não pega Aids e tal. Digamos 

assim tem várias opiniões sobre isso. Então, meus contatos com camisinha foi 
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mais ou menos, apesar de que não necessariamente você se infectou hoje vai 

mostrar daqui a três meses, pode ser dez anos. 

 

Então, assim, é, poxa, a gente fica é, perde o chão é. Com a gente se 

cuida. Então, a gente passa até a questionar. À principio, eu não acreditava no 

resultado, é. Fiquei imaginando que foi feito errado, fiquei sabendo quem, no 

caso, tomou vacina da influenza, dá também falso positivo, “né”? Tem que dar 

um tempo, mas já foi descartado pelo segundo teste e pelo fato, no caso, 

dessa vacina só dá tipo, no caso, um falso positivo no primeiro teste e se for no 

período de até um mês. No caso já tinha, já quase um ano que eu tinha tomado 

essa vacina, que foi quando surgiu o surto dessa gripe, “né”? Depois fiquei 

sabendo lá mesmo onde eu fiz o teste. A assistente social marcou minha 

consulta aqui, que demorou bastante tempo.   

 

Eu não contei pra ninguém, entendeu? Não contei pra ninguém. Nem 

pra minha família. É “to” procurando me informar mais sobre como é que é e 

tal. Tenho aquelas dúvidas se vai ter realmente uma vida normal. Sempre usei 

preservativo, creio que é uma infecção recente, então dá pra eu me cuidar, 

ficar fazendo os exames de carga viral.  

 

Quando eu cheguei aqui, tive atendimento médico, mas o atendimento, 

não sei, eu esperava mais. Não sei, não tenho minha opinião formada.  À 

princípio eu achei, eu fui bem atendido, mas não como eu esperava. Indicaram 

a gente pra vir aqui. Eu vim, passei pelo psicólogo e tal. Fiz o 

acompanhamento com o psicólogo.  Também assinei os papeis, vim pegar o 

remédio. Vou tomar o remédio e volto aqui de novo. Fazer exame pra ver como 

é que eu tomo. Ele me explicou esse remédio aqui fica um pouco tonto.  

 

A gente vê entrevista. A gente vê. Recentemente foi lançado um filme 

Bruna Surfistinha, em que ela conta que teve vários parceiros sexuais, mas de 

200, 300 homens num dia. Uma pessoa se expõe tanto e não pega e eu uma 

única vez aconteceu. E também eu achava que pelo fato de estar com outra 

pessoa, não iria contrair o vírus. Eu não tinha problema, usava sempre com 

camisinha, mas depois, depois que eu fui morar junto. Eu acho que foi através 
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dele porque nunca usei droga, mas ela já tinha, eu convivi com ela. Eu só com 

ela, ela só comigo, não precisava usar camisinha. Eu só tinha ela mesmo. 

 

Situações críticas no relacionamento 

 

Era do tipo, só mesmo fixo, entendeu. Eu tive com mulheres e usei 

preservativo. Foi o preservativo que estourou e tinha vezes que a gente 

transava sem camisinha. Aí eu não sei se foi com ele ou não. Não sei. 

 

 E essa questão do sexo oral é verdade? Pega ou é mito? Como é que 

é? Porque eu procurando nos sites e tal, falando que não pega. Dá até 

estatística, que as possibilidades são mínimas. Com a ejaculação, já é mais, já 

corre mais risco. Fica mais exposto, mas não tendo ejaculação são mínimas.  

Pelo que eu vi no site que dizia na matéria, não tem nenhum caso de infecção 

por sexo oral sem ejaculação. Até falo sobre isso, dá uma estatística. De 

mulher com mulher, mulher com homem e homem com homem. No caso falava 

que a boca, a saliva tem um certo... Eu venho me perguntando se realmente 

pega, então muita gente tem porque todo mundo faz sem preservativo sexo 

oral e a gente vê em filme e tudo, só na penetração.  

 

Só que assim, eu achava que pelo fato de estar com outra pessoa, não 

iria contrair o vírus.  

 

Conhecimento sobre HIV/AIDS 

 

Como se pega e como não pega, “né”? Eu não sei nada sobre isso, é a 

primeira vez que me aconteceu. 

 

Mas eu sei que se contamina por sexo, no caso, qualquer tipo de sexo. 

No caso, drogas injetáveis, troca com sangue.    

 

O HIV é o vírus, quem não se cuidar, vai mudar de estágio e você vai 

pegar o HIV. A AIDS é um estágio avançado, acho que é isso e o que me 

disseram sobre HIV e Aids é que quando a pessoa é portadora, simplesmente, 
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quando “tá” com CD4 de 200 pra cima e a pessoa fica aidética quando “tá” de 

200 pra baixo, mas não sei se é verdade, simplesmente é o que me disseram. 

Que doença, viu. Nunca esperava por isso. O médico disse que no momento 

eu “to” com HIV.  E não como quem já não anda mais como Cazuza. 

 

Quando eu soube desse caso, eu me cuidei mais do que quando eu não 

sabia do caso. Tem tratamento, eu faço o máximo possível. Fica entre mim e 

as pessoas que trabalham, minha família, algumas pessoas que sabem, 

poucos, não todos. Então, eu me cuido, quero me cuidar, não afetar ninguém. 

Não contagiar, me cuidar. Tomar meu medicamento. Eu era viciado em bebida, 

parei mais com a bebida. Não vou dizer que não uso a bebida alcoólica, 

maneirei mais. Como é que se diz, só Deus pode marcar o dia, não é coisa que 

vai eliminar de uma vez por todas, controla. Muitas das vezes, tem pessoas 

que faz o tratamento não vai muito longe porque deixa pra fazer o teste. O 

médico já descobriu esse problema meu. Esse problema é meu. Quando meu 

medicamento “tá” quase acabando, já “to” correndo atrás de outro, pra não ficar 

dois, três dias sem remédio, sem problemas. Tem pessoas que pensa: - já “tô” 

na pior mesmo, não vai ter outra solução. Tem pessoas que pensa: - eu vou, 

mas não vou sozinho. Eu penso diferente. Ninguém me obrigou, fui eu, foi 

descuido meu. Eu “tava” bebendo, “tava” bebendo bebida alcoólica, não “tava” 

usando preservativo na hora certa, então tomar remédio e me cuidar pra não 

prejudicar ninguém. Fazer meu tratamento. É uma doença que não tem cura, a 

pessoa tem que aprender a conviver. Tem que se tratar, não pode deixar. Não 

passar pra ninguém, é o que eu “to” fazendo. Eu não quero que ninguém passe 

pelo que eu passei. Assim, o que eu sei é que a pessoa tem que se cuidar e se 

não se cuidar é a morte. Tomar remédio certinho pra combater o mal, mas 

nunca dizer que vai ficar bem. O remédio combate. Tem que entregar os 

exames pra tomar o remédio, não tem jeito não, ainda não inventaram a cura, 

“né”? 

 

 Na realidade, quando eu descobri isso aí, nunca mais tive relação 

sexual, depois que eu descobri esse caso.  
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 Hoje por mais que converse, vai evoluindo. Muita gente sabe, mas o 

preconceito nunca vai acabar. 

 

Prática sexual e influência da raça\cor 

 

Não acho certo. Levo tudo à parelha, tudo igual. Seja moreno, amarelo, 

seja loira, seja o que for. Então, eu acho que não, que não, não muda nada. 

 

Mas preconceito existe, infelizmente existe. Eu acho que esse problema 

acabou um pouquinho, apesar de que, no caso, que o negro ocupa menos 

espaço no mercado de trabalho, mas acho que não existe mais esse tipo de 

preconceito pra mim não, porque eu tenho muitos amigos negros e gosto muito 

dos negros. Convivo no meio de pessoas que tem poder aquisitivo. O público 

que a gente vive, existe um preconceito sim. Falam se for ficar com um negro. 

Eles acham um absurdo, um branco ficar com um negro. Eu não acho isso aí, 

eu discordo. Não quero entrar nesse papo, aí saio. Quer dizer, na questão 

sexual, o negro é visto como objeto, só o branco é de casamento. Ah, é 

branquinho, bonitinho, eu vou casar pra mostrar pra rua. O branco é tido mais, 

entre aspas, como o fraco, o fraco, entendeu? O preconceito assim, eu acho 

que não tem mais não, eu acho que não tem mais não.      

 

 Na verdade, sim. É pergunta, “né”? Cada um pensa de uma forma. A 

relação é a relação, a preferência tudo bem. Eu no meu modo sou uma pessoa 

branca, quase da raça indígena, minha avó era índia. Minha preferência 

geralmente são pessoas morenas, mas não sou racista, nem de uma parte, 

nem de outra. A senhora “tá” falando sobre relação, os negros são mais 

procurados, procuro mais morenas.  É apetite. Não me sinto bem, no causo da 

relação sexual, sempre morena. Há uma diferença sexual porque, assim, eu 

digo isso porque aconteceu comigo. Não que eu vejo ninguém como objeto 

sexual apesar de que no tempo de solteiro, ficando, fiquei com brancos e com 

negros. O diferencial do branco pro negro, eu acho que o negro na cama dá 

mais prazer que o branco. 
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 Então, tem realmente. Você transa com um mais caliente na cama e as 

morenas são mais. Os negros trabalham muito bem.  O negro se entrega mais 

na hora do sexo e o branco não. Tem um pudorzinho, mais difícil.  Se for uma 

pessoa branca, bonita e tal, mas quando você fala em sexo, o negro leva 

vantagem. No caso, homem negro, é avantajado. Então, é tratado como objeto 

sexual, entendeu? 

 

Mas, por outro lado, é ser humano, tenha uma alma, um espírito.  Sou 

muito chegado a pessoas, em outras partes de respeito, de consideração e  

acho que o pessoal que eu vejo tem amigos negros. Em termos de amizade 

não vi nenhuma diferença não, é a mesma coisa.   

       

Teoria conspiratória 

 

  Ah, não tenho essa informação. Eu não sei, tenho uma dúvida. Não sei 

explicar. Complicado, “né”? Dizem os mais velhos que já existia isso. Não sei 

se alguém trouxe aqui pro Brasil porque não sei se já tinham e inventaram 

outro nome porque agora tudo tem nome, “né”? Tudo tem nome, a gente fica 

sem saber Também li sobre isso pela internet, só que assim, eu não entendi 

muito bem. Já tinha é claro e simplesmente não de ontem pra cá, mas de duas 

décadas e não tinha cura, “né”? Como surgiu, não sei. Como tenha surgido, 

não faço a mínima ideia. Sei que tem que fazer com camisinha. Esse que eu 

morava discutia comigo que não queria usar. Aí dizia que não queria. “Tá” 

doente com o mesmo problema. “Tá” entre a vida e a morte.  

 

De acordo com o que eu pesquisei surgiu nos EUA em 1981.  

  

Então, como surgiu? O povo fala, comenta. Uns falam que veio do 

macaco, outro que veio do cachorro, outro macaco, fica até difícil. Eu não acho 

que veio do macaco, de ter relação com um animal, mas um selvagem lá do 

mato, eu não sei, eu não acredito que foi criado dessa forma.   

 

É mais provável que veio do ser humano mesmo. Ter uma relação com 

um animal, eu acho que não. Foi do macaco, isso e aquilo. Eu creio que foi do 
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ser humano, causado pelo ser humano. Tanto tipo doença hoje em dia que não 

tem cura também. É tudo coisa que pega pelo tempo, no ar. Essa história de 

que foi pelo animal selvagem, eu não creio não. 

 

Ainda tem um pessoal preconceituoso, que fala que foram os gays que 

trouxeram.   

 

8.3 PROXIMIDADES E DISTANCIAMENTOS NO 

DISCURSO SUJEITO COLETIVO DE HOMENS NEGROS 

E BRANCOS 

 

A análise dos Discursos do Sujeito Coletivo de homens negros e 

brancos participantes do estudo será realizada pela proximidade e 

distanciamento presente nos Discursos dos dois grupos em cada item 

construído.  

 

Raça\cor 

 

  Foi solicitado que os entrevistados se autoclassificassem no quesito 

raça\cor de acordo com os critérios de classificação do IBGE: branco, preto, 

pardo, amarelo indígena.  

  

No discurso dos negros em relação à raça\cor percebe-se uma 

dificuldade de autoclassificação e clareza sobre as categorias raciais de pretos, 

pardos e negros e morenos. Os entrevistados não distinguem a classificação 

da cor em pretos e pardos como formadora da raça negra. 

 

Já o Discurso dos brancos se inicia com a ênfase da igualdade entre 

todas as pessoas para depois se autoclassificarem como brancos, justificando 

a pertença à raça branca por ter um ascendente próximo – pai ou mãe – da 

raça branca. Também há um desconhecimento da categoria de cor amarela 

como pertencente aos descendentes dos asiáticos e não aos brancos.  
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Estado civil 

 

Os negros revelam ter mais relacionamentos afetivo-sexuais, mas não 

fixam um compromisso com as pessoas que se relacionam, considerando-se 

solteiros, isto é, sem uma companheira fixo, apesar de ter pessoas que eles 

classificam como namoradas.  

 

Os brancos estão solteiros e tem menos relacionamentos afetivos 

sexuais eventuais, mantendo-se sem relacionamentos e sozinhos depois da 

descoberta da sorologia para o HIV.  

 

História da vida sexual 

 

 Os entrevistados relataram a história da vida sexual de modo inverso, 

começando da descoberta da sorologia e da sua vida após ser soropositivo, 

voltando depois para relatar o início da vida sexual e a história dos seus 

relacionamentos afetivo-sexuais.  

   

 Os negros não sabem de qual pessoa eles podem ter se infectado 

dentro dos relacionamentos afetivo-sexuais que tiveram, sugerindo o não uso 

de métodos protetivos na maioria de seus envolvimentos sexuais. Esse 

desconhecimento da provável pessoa pela qual foram infectados não acontece 

entre os brancos, eles geralmente sabem ou desconfiam com quem eles se 

infectaram, sugerindo um maior conhecimento das pessoas com quem houve 

situações de não uso de métodos protetivos.  

 

 Os homens negros descobrem ter o vírus HIV por “acaso”, pela oferta da 

testagem em serviço de saúde em que eles estão presentes ou por 

encaminhamento dos médicos que eles consultam. Contudo, eles aceitam 

fazer a testagem porque desconfiam que possam estar infectados por sintomas 

de doenças que apresentaram anteriormente. Mas, quando recebem o 

resultado positivo sentem-se surpresos, sem saber em qual relacionamento 

eles se infectaram. 
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 Já os homens brancos relatam não desconfiar da sorologia positiva e 

surpreendem-se com o resultado do exame porque revelam ter um cuidado 

com a saúde, incluindo nesse autocuidado a doação voluntária de sangue e 

também, diferentemente dos negros, tem um histórico maior de já ter feito 

testagem para o HIV anteriormente e um relato em maior número do uso de 

preservativo nos relacionamentos sexuais. 

 

Os entrevistados brancos fazem uma descrição do serviço de saúde em 

que eles estão sendo atendidos e dos setores que foram utilizados por eles. Há 

críticas quanto à demora para marcação da primeira consulta. Os participantes 

negros não fazem essa descrição ou crítica ao serviço de saúde em que eles 

estão sendo acompanhados.  

 

Contrariamente, só no discurso dos negros há relatos de superação e 

aceitação da doença e tentar continuar os projetos de vida anteriormente 

planejados, com relatos de um fortalecimento espiritual para conviver com o 

seu estado sorológico.  

 

Os dois grupos relatam guardar em segredo até para os familiares mais 

próximos estar infectado pelo vírus HIV por receio do preconceito e pela 

certeza do rechaço dos novos parceiros sexuais se souberem que eles estão 

infectados pelo HIV. Resultado similar ao encontrado no estudo de Skovdal et. 

al., 2011. 

 

Situações críticas no relacionamento 

 

 Os homens negros relatam que se colocaram vulneráveis nos seus 

relacionamentos fixos, em que eles só descobriram depois que as suas 

companheiras estavam infectadas.  

 

  Em relação a prática sexual, os homens relatam ter todos os tipos de 

prática sexual sem uso de preservativo porque não gostam e porque acreditam 

que é mais prazeroso sem o uso deste (BRASIL, Ministério da Saúde, 2007; 

Skovdal et. al., 2011; Andrade & Terrien, 2005). Os participantes brancos 
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relatam também o uso inconstante do preservativo nos relacionamentos 

estáveis (Andrade &Terrien, 2005; Oltramari & Camargo, 2010; Oltramari & 

Otto, 2006; Maia, Guilhem & Freitas, 2008).  Quanto à prática sexual, o 

discurso focalizou o sexo oral sem o uso de preservativo. 

 

Conhecimento sobre HIV\AIDS  

 

 Quanto ao conhecimento sobre HIV/AIDS os dois grupos apresentam ter 

adquirido as informações sobre o vírus e a doença depois de terem se 

infectado, com a participação nas salas de espera e nas consultas realizadas 

nos Centros de Saúde.  Contudo, os homens brancos parecem ter absorvido 

mais as informações adquiridas, sabendo informar com mais precisão as 

formas de transmissão do vírus HIV, diferenciando a soropositividade do 

estágio de doença AIDS. O presente resultados corrobora o estudo de Fonseca 

& Bastos (2007) e a pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde (2005) que 

demonstraram que os negros tem menor conhecimento sobre HIV/ AIDS.  

 

 Os homens brancos após falarem do conhecimento técnico sobre HIV/ 

AIDS relatam que estão tendo um maior autocuidado com sua saúde que difere 

da visão hegemônica dos estudos de que os homens não cuidam da própria 

saúde (Skovdal et. al., 2011). Há também a preocupação de interromper a 

cadeia de transmissão do vírus para outros parceiros sexuais. Os homens 

negros falam mais do preconceito vivido dentro do âmbito familiar e das 

estratégias para conviver com HIV e lidar com os familiares.  

 

Prática sexual e influência da raça/cor 

  

 Os negros iniciam o relato discorrendo sobre a prática sexual estar mais 

ligada ao desempenho individual da pessoa, sem influência da raça ou cor 

durante os relacionamentos sexuais. Contudo, à medida que se sentiam mais à 

vontade durante a entrevista revelavam uma preferência por ter prática sexual 

com negras ou “morenas”, tendo dificuldade de autoavaliarem em relação à 

sua prática sexual e a ligação com a pertença à raça negra. 
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 Os negros tem o discurso ancorado na crença da igualdade entre as 

pessoas inicialmente, mas depois aparece a crença na sexualidade mais 

exacerbada do negro, com destaque para o tamanho do pênis do homem 

negro (Florestan Fernandes, 1965; Heilborn, 2006; Moutinho, 2006).  

 

 Os entrevistados brancos também iniciam o tema ponderando sobre a 

maior importância no desempenho sexual individual do que tendo influência da 

raça/cor. No entanto, só no discurso dos brancos surge uma reflexão sobre o 

preconceito sofrido pelos negros na sociedade, com o fato dos negros serem 

vistos como “objeto sexual” e não como pessoas com as quais se deve 

estabelecer um vínculo mais estável afetivamente. Os participantes também 

relatam preferência em ter relação sexual com negros por se sentirem mais a 

vontade com eles.  

 

Desse modo, o discurso dos brancos está ancorado na crença de que a 

sexualidade dos negros é diferente, sendo o negro classificado como tendo 

menos pudor na prática sexual, sendo o homem negro considerado mais 

avantajado e o homem branco como mais fraco sexualmente (Florestan 

Fernandes, 1965; Heilborn, 2006; Moutinho, 2006).  

 

Teoria Conspiratória 

 

 Os participantes negros dizem não ter informação sobre como surgiu o 

vírus HIV no mundo, mas acreditam que surgiu na África ou de algum animal. 

 

 Os entrevistados brancos também relatam não saber como surgiu o 

vírus HIV no mundo, mas acrescentam a importância da prevenção para não 

se infectar pelo vírus HIV, não tendo relação com algum outro animal. Há 

também a citação do preconceito aos homossexuais, fazendo alusão à 

explicação de que o vírus surgiu entre eles.  
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CAPÍTULO 9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Na análise dos entrevistados pela diferenciação da raça/cor percebe-se que 

a identidade étnica (Bacelar, 1989) do brasileiro está construída na 

representação social da miscigenação, visto que, tanto negros quanto brancos 

se autoclassificam primeiro como “morenos” e depois, como uma subcategoria 

se autoclassificam como negros – pretos ou pardos - porque está presente na 

documentação ou como brancos porque tem genitores que eles consideram 

brancos.  

 

Não foi constatada, assim, a racialização positiva com maior 

conhecimento e afirmação do pertencimento étnico entre os autodeclarados 

negros participantes do estudo (Monteiro & Maio, 2008; Oliveira, Meneghel & 

Bernardes, 2009). 

 

Também há um dado que aparece nas entrevistas que concorda com os 

números de descoberta da sorologia positiva para o HIV no Brasil, em que as 

pessoas só descobrem tardiamente que estão infectadas, quando acontecem 

alguns dos sintomas da doença AIDS (BRASIL, Ministério da Saúde, 2008). 

 

Quanto ao estado civil tanto negros quanto brancos se pronunciam como 

solteiros, o que pode estar de acordo com os estudos de Grimberg (2009) e 

Veras (2007), em que o homem por receio da rejeição do parceiro afetivo- 

sexual, devido ao estado sorológico e pela diminuição da autoestima depois da 

descoberta da sorologia positiva para o HIV restringe a vivência de seus 

vínculos afetivo-sexuais.  

 

Igualmente ao estudo de Souza e Iriart (2007) sobre percepção de 

imunidade ao vírus para mulheres que vivem um relacionamento estável, os 

entrevistados sendo homens também têm o mesmo sentimento de imunidade à 

infecção pelo HIV por estarem em situação de conjugalidade.  
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As situações de vulnerabilidade estão ancoradas na crença de que a 

conjugalidade os protege da infecção, para os homens brancos. Relatam, 

ainda, que se tornam mais vulneráveis pelo uso de álcool em excesso antes de 

ter relacionamento sexual.  

 

Os homens negros se mostram mais vulneráveis na história da sua vida 

sexual porque relatam ter tido outras DST antes de descobrirem que estavam 

soropositivos. Ter outra DST aumenta em até 18 vezes as chances de infecção 

ao vírus HIV (BRASIL, Ministério da Saúde, 2008).  

 

A crença na masculinidade que exige uma pronta resposta sexual, 

segundo os homens negros, os torna mais vulneráveis. Afirmam, ainda que se 

colocaram mais vulneráveis nos seus relacionamentos fixos, porque só 

descobriram depois que as suas companheiras estavam infectadas.  

 

Há maior vulnerabilidade nos homens negros pela crença de que a 

aparência física pode denunciar o estado sorológico de uma pessoa. Acreditam 

que uma pessoa aparentemente saudável é não soropositiva para o HIV, não 

sendo, necessário o uso de proteção na relação sexual e pelo comportamento 

da parceira, descrita como “mãe de família e trabalhadeira”, sendo, então, 

pessoas confiáveis e que dificilmente estariam infectadas pelo vírus. Eles só 

usavam proteção no caso de mulheres profissionais do sexo ou travestis, 

remetendo ao antigo conceito de grupos de risco que são mais propensos a se 

infectarem pelo vírus HIV.  

 

  Por fim, o estudo corrobora os dados obtidos por Fonseca e Bastos 

(2007) e pela pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde (2005) que 

demonstraram que os negros tem menor conhecimento sobre HIV/ AIDS.  

 

Conclui-se que há a existência da representação social da sexualidade 

dos negros como exacerbada e mais erotizada, discurso presente nos dois 

grupos – negros e brancos. Contudo, a vulnerabilidade dos homens 

soropositivos negros para o HIV esteve mais presente nas crenças ancoradas 
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na ideia de que por serem homens eles não deveriam recusar nenhuma 

oportunidade de se relacionar sexualmente; na conjugalidade e aparência física 

e na imagem de grupo de risco e, por fim, em se ter menor conhecimento sobre 

HIV/AIDS e diminuída crítica à qualidade do serviço de saúde.  
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11. ANEXOS 
 

 

11.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 
Eu, ______________________________________________________, 

declaro que consinto em participar, como voluntário, da pesquisa cujo tema é 

Representação social da sexualidade da pessoa negra, sob a responsabilidade 

da pesquisadora da UFBA (Departamento de Psicologia) estudante Manuela 

Brito dos Santos. Declaro, também, que fui satisfatoriamente esclarecido (a): 1) 
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sobre os instrumentos e técnicas que serão utilizados na pesquisa para a 

coleta das informações; 2) que estou livre para, a qualquer momento, deixar de 

participar da pesquisa e que não preciso apresentar justificativas para isso; 3) 

que todas as informações por mim fornecidas e os resultados obtidos serão 

mantidos em sigilo; 4) que, na publicação dos resultados desta pesquisa, 

minha identidade será mantida no mais rigoroso sigilo; 5) que não terei 

quaisquer benefícios u direitos financeiros sobre os eventuais resultados 

decorrentes da pesquisa; 6) que esta pesquisa é importante para a 

compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento 

científico. Assim, reafirmo meu consentimento em participar da pesquisa em 

questão. 

 

Salvador, ______ de ____________ de 2011. 

 

___________________________ __________________________ 

Participante 

 

OBS: Este termo é apresentado em duas vias, uma destinada ao voluntário e 

outra ao pesquisador. 

Qualquer dúvida sobre a pesquisa poderá ser esclarecida pela responsável, 

através do telefone ou e-mail: (71) 3283-6442 Programa de Pós-graduação em 

Psicologia\ (71)8843-4476. e-mail: manuela_brito@hotmail.com 

11.2 ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação: 

Idade: 

Raça\cor: (  )preta  (   ) parda   (  ) branca   (   ) amarela   Indígena 

Situação Conjugal: 

Escolaridade: 

Profissão: 

Renda Familiar: 
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01. Discurso livre sobre prática sexual, descoberta da sorologia para o HIV 

e a vivência da soropositividade; 

 

02.  Investigar sobre conhecimento sobre HIV\AIDS e formas de 

transmissão; 

 

03.  Identificar crenças sobre o desempenho sexual dos homens negros; 

 

04.  Examinar a prática sexual individual e relação com raça\cor; 

 

05.  Investigar crenças sobre a Teoria Conspiratória. 

 

 

 


