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Em 31 de Outubro de 1969, na cidade de 
São Francisco, Califórnia, membros da Gay 
Liberation Front e da Society for Individual 

Rights organizaram uma marcha de protesto 
em resposta a uma série de artigos publicados 
pelo jornal diário norte-americano San Francisco 
Examiner. No ato, funcionários do jornal 
despejaram tinta roxa nos manifestantes, que em 
resposta utilizaram da substância para escrever 
palavras de ordem como Gay Power no edifício, 
além de estamparem prédios do centro da cidade 
com marcas de suas mãos na cor púrpura.

O movimento, que ficou conhecido como 
Mão Púrpura, é o que norteia e dá nome à revista 
que apresentaremos a partir de agora.
Em cada uma de suas páginas, a PÚRPURA traz 
discussões e reflexões sobre questões que 
atravessam as vivências da comunidade LGBTQIA+. 
E são Gêneros, Sexualidades e Performances que 
compõem os três eixos principais que direcionam 
cada uma das histórias que você vai conhecer.

Estamos imersos no país que mais mata 
pessoas LGBTQIA+ no mundo, tal fato faz com que 
sintamos a necessidade constante de reafirmar 
as mais diversas formas de vida e performance e 
existência. O masculino, o feminino, a homo/bi/
pan/assexualidade, a teoria queer, a travestilidade, 
a cis e a transgeneridade, o movimento drag 
queen, a performance, o trânsito e a exploração 
dos gêneros são nossos principais objetos na 
construção dos conceitos que vão compor as 
páginas da PÚRPURA. Ao longo de cada uma das 
suas edições, convidamos você a caminhar pelas 

mais diferentes vivências, experiências, conquistas e 
traumas de pessoas imersas em todas as questões 
que constroem possibilidades subjetivas que vão 
muito além das concepções usuais.

A PÚRPURA nasce do desejo de ressignificação 
da maneira como a mídia expõe as vivências e 
particularidades de pessoas LGBTQIA+ nos meios de 
comunicação hegemônicos. Compreendendo que 
esta abordagem parte, muitas vezes, de pontos de 
vista limitados e estereotipados, buscamos explicitar 
em cada uma das nossas páginas que todas as 
características imersas nas mais distintas identidades 
de gênero e orientações sexuais não são limitadores 
de quem somos ou de até onde podemos ir, mas 
o impulso para o rompimento de barreiras e um 
importante ponto da construção de um eu genuíno.

Sua construção baseia-se, antes de mais nada, 
na reconstrução do entendimento do senso 
comum acerca dos conceitos de sexualidade, 
gênero e performance. Nosso intuito é estimular, 
ao mesmo tempo, sentimentos de identificação 
e de estranheza, de encontro e de diferença, de 
representação e de consciência, a fim de que, a partir 
da aproximação com as histórias aqui contadas, seja 
possível iniciarmos um movimento de reconstrução 
das concepções do que é ser humano.

Nós, da Revista PÚRPURA, esperamos que você 
possa se despir de tudo aquilo que conhece até 
este ponto, permitindo que as histórias contadas nas 
próxima página o conduzam por outras possibilidades.

Prepare-se para conhecer pessoas e lugares que 
assumem o protagonismo de suas histórias em 
tempos de obscurantismo e descrença.

Esperamos que goste. Boa leitura!

por Matheus Rodrigues

infografia
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A discussão acerca da invisibilidade de cada uma das letras da 
sigla LGBTQIA+ é levantada frequentemente, seja pelo fato 
de pessoas da comunidade pensarem três vezes mais em 

suicídio de acordo com estudos da teoria minority stress (estresse 
de minorias, em português), ou pelo elevado número de assassinatos 
de pessoas trans que, em 2018, alcançaram a marca de 163 casos 
noticiados. E no meio disso tudo estão os bissexuais, lutando para 
serem vistos e ouvidos tanto dentro quanto fora da comunidade que 
frequentemente os apaga e silencia.

A expressão “o B não é de Biscoito” pode soar para muitos como 
uma brincadeira, mas ela traz uma grande carga do que é enfrentado 
pelas pessoas bissexuais que têm sua sexualidade invalidada a todo 
momento pelo fato de não se encaixarem em nenhuma das normas 
estabelecidas socialmente. É preciso, então, discutir a bissexualidade 
para muito além da competição existente dentro da comunidade 
que a todo momento tenta definir qual das letras mais sofre com a 
ignorância e com as chances de ser vítima de crimes de ódio.

Franciny Soares é uma 
mulher cis, nascida na cidade 
de Medina no Vale do 
Jequitinhonha, norte de Minas 
Gerais, graduada em História 
pela Universidade Federal 
de Ouro Preto. Franciny é, 

também, bissexual. A última informação citada não é o que define a mulher forte que, 
aos 23 anos já possui um diploma e uma bagagem extremamente rica e pesada, mas 
no cenário atual em que os corpos políticos precisam a todo momento reafirmar sua 
existência para serem resistência, esse ponto precisa ser levantado para que possamos 
de fato começar uma discussão com potência suficiente para dar início à uma mudança.

Foi justamente pensando nessa mudança, e em uma voz capaz de trazer uma 
discussão que fosse muito mais longe do que normalmente é retratado na mídia, que 
a PÚRPURA trouxe Franciny para falar sobre questões que rodeiam sua sexualidade, e 
quebrar, assim, estereótipos relacionados à bissexualidade. 

BISSEXUALIDADE
LEGITIMADA?

texto e fotos por Gabriel Lage
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SEXUALIDADE

Até onde os estereótipos impostos sobre pessoas bissexuais 
afetam suas relações e identidades 



Quando e como que você começou a entender esse movimento da 
fluidez da sua sexualidade? 

Com mulheres foi uma questão mais fácil, por ser muito diferente 
da forma como as minhas amigas se expressavam, de como elas 
contavam como se sentiam. Eu demorei muito tempo para me 
relacionar, era o “patinho feio”, sempre ouvia as histórias dos outros. 
Eu já sabia que existia algo confuso ali, e essa confusão sempre 
foi “eu gosto de mulher”. Nunca havia beijado uma mulher, eu e 
minha primeira namorada ficamos um ano só conversando até nos 
conhecermos, chegarmos perto. Então eu já sabia que existia esse 
desejo pela diferença. Os relatos das outras meninas eram muito 
diferentes dos meus, sobre o que sentiam vontade. E por estar em 
uma cidade onde a figura do machão, a figura do homem provedor 
era muito forte, então era muito fácil saber que eu não gostava 
daquilo. Porque eu comecei a ter contato com o feminismo muito 
cedo, por conta do advento da internet, e isso foi uma das coisas 
boas por ser filha de nerd. Eu já tinha contato com a internet, já 
tinha contato com o feminismo, já entendia  que aquela figura 
daquele homem não era legal, que isso de certa forma violentava 
a minha própria existência. Então eu já sabia que eu não gostava de 
homem. Quando eu conversei com essa minha primeira namoradinha 
eu comecei de uma forma muito mais afetiva do que de um desejo. 
Eu sabia que estava certa do que queria, mas não sabia como eu 
faria isso. E quando eu saí de casa, e aí eu tive o meu primeiro beijo 
com um menino, foi aquele bullying. Demorei demais pra beijar um 
menino, e então inventava que eu tinha beijado. E aí eu sofri muito 
bullying das minhas primas, elas eram um pouco mais novas que eu, 
então elas relacionavam beijo a sexo e isso me espantou demais. E 
aí eu falei “Meu Deus, eu nunca mais vou encostar em um homem”. 
Minha família já vinha de algumas separações, o que também criou 
esse corte. Já não acreditava tanto que essa relação heterossexual 
funcionava. E aí eu me mudei de cidade, consegui ter alguma coisa 
com uma mulher. Então eu me afirmei assim, é isso que eu quero, é 
disso que eu gosto, é essa relação que eu quero ter pra sempre. Mas 
aí tem um outro ponto, que eu achava que casar só poderia ser com 
um homem. Nessa época eu falei então que eu não iria me casar. 
Hoje em dia eu já tenho outros conflitos com o casamento, mas 
naquela época era assim. Mas eu fui me relacionando com mulheres, 
e às vezes pra fingir que estava tudo normal eu me relacionava com 
homens, mas desgostando muito. Como eu não escolhia, como era 
qualquer um, eram homens que vinham de uma estrutura que era 
nociva. Eu era tóxica comigo, então eu só me aproximava desse tipo 
de gente. Eu descobri que eu tinha essa fluidez com uma pessoa 
que eu fui construindo uma relação muito orgânica, muito fácil, 
muito rápida. Eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos. Quando eu fiquei 
eu entendi que era bom, e me perguntei onde estava o monstro 
naquilo tudo. Até o ano passado eu ainda estava construindo essa 
ideia de que esse homem, essa figura masculina, na minha vida, 
afetivamente, pudesse ser uma coisa saudável também. Ainda 
demorei muito tempo para construir essa ideia, mas foi justamente 
sobre a pessoa ser humana. Eu já venho de uma sociedade que era 
muito violenta com mulheres, essa violência mais simbólica, dessas 
obrigatoriedades de lugares. Nesse sentido, o feminismo me tirou 
um pouco dessa caixa e me possibilitou essa abertura. 

Como foi esse processo para a sua família? 

Quando eu contei para a minha mãe que eu relacionava com mulheres 
a única frase que ela disse foi “Você vai matar a sua avó do coração. 
Mas se você é assim não temos o que fazer”. Depois ela começou a 
fazer muita piada com relação à bissexualidade, retomando aquilo de 
eu ser indecisa, que podem fazer o que quiser com comigo porque eu 
não sei o que quero. Eu sofri algumas coisas, até que eu tive um diálogo 
com ela contando sobre as minhas relações, sobre como que elas 
eram legítimas, que eu não escolho sobre quem me relacionar. Mas foi 
muito pautado nessa conversa de insistir com essa figura, que eu sabia 
que ela agia daquela forma por conta do preconceito. Até que ela 
conseguir assimilar tudo isso, porque também não existia na cabeça 
dela a possibilidade de bissexualidade. Com o meu pai até hoje ele 
finge não está acontecendo, está no outro plano, finge que eu não fui 
noiva de uma mulher, não toca no assunto e para ele tudo bem. Com 
o resto da minha família eu me surpreendi muito esse ano, porque eu 
terminei o meu noivado no início do ano e eles me perguntaram sobre 
a minha ex-noiva, sendo que eu achei que eles iriam nos tratar como 
amigas. Então foi muito importante pra mim, mas esse processo veio 
também da minha própria afirmação. Da postura do que eu sou, da 
minha figura pública. Apesar da minha insegurança, foi uma facilidade 
para mim, porque eu tive um apoio da minha mãe e do meu irmão. Então 
eu ainda tenho pra onde voltar, muitas pessoas não têm e acabam se 
prendendo em relações que não as contemplam tanto por isso.

Existe algum parâmetro para que a pessoa seja dita legitimamente bissexual? Como por 
exemplo se relacionar com homens e mulheres de forma alternada.

Na verdade se a gente for se envolver com a questão de sexo mesmo, o que essa sociedade 
monogâmica e monosexual prega, é óbvio que vai ter. Porque pra você afirmar que existe, 
você vai ter que demonstrar socialmente isso. Eu sempre digo que cada bisexual vai se sentir 
mais confortável de um forma, e como essas relações podem ser traumáticas de algum 
modo a gente tem um método de defesa: “Ah fiquei com uma mulher, foi traumático. Vou 
ficar com um homem pra ver se não vai ser.” Mas muita gente, já numa fase mais madura e 
adulta, que nunca se envolveu com outra pessoa do mesmo sexo, começa a se identificar 
enquanto bisexual. Ela diz “eu nunca beijei, mas eu sei que eu tenho um desejo, uma atração, 
mas isso socialmente é negado”. Eu falo pelo lado hétero e pelo lado homossexual. O que 
surge também dessa questão quando se é uma mulher bisexual, que vem de uma estrutura 
machista. Que aí as lésbicas também vão sofrer, vão dizer “Como você é lésbica se nunca 
provou uma outra coisa?”. Quando eu comecei a me relacionar com mulheres, entendi 
depois que eu também gostava de homens. Sempre vi que eu não tinha uma obrigação de 
ficar com os dois, mas eu precisava pontuar isso socialmente. Então, se eu sou bisexual, 
quanto essa figura pública precisava demonstrar isso? Mas no meu íntimo eu dizia “Não 
estou afim nem de um, e nem do outro”. Eu tive uma conversa com uma amiga minha que 
é lésbica, que virou um conflito, porque eu estava ficando com homens e ela disse “Estou 
adorando essa fase hétero”. Então eu fui conversar com ela e disse “Quando eu era noiva de 
uma mulher ninguém falava que eu estava numa fase lésbica”. Porque a nossa estrutura é 
hétero sexual. Se ela está com mulher ela pode facilmente voltar a ficar com um homem, 
mas se ela está com um homem acabou, é a norma, é comum.
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“Sempre vi que eu não 
tinha uma obrigação de 
ficar com os dois, mas 
eu precisava pontuar 
isso socialmente”

E a pessoa só pode se dizer bissexual à partir do momento em que ela se 
relacionou com os dois gêneros?

Não, de jeito nenhum. E aí eu uso a heterossexualidade como base. Porque é a 
primeira história que nos contam, que é o conto de fadas, que você vai ficar com 
meninos, se casar e ser tudo perfeito. E essa menina cresce sabendo que gosta de 
meninos, que beija meninos e está tudo bem, porque pra ela é o sentido natural. 
E aí quando chegamos na bissexualidade o desejo não é natural, é mecânico. Eu 
sempre me questionei se eu gostava mesmo de homens, se eu gostava ou não 
de mulheres. A Youtuber Luiza Junqueira, por exemplo, namorou por 10 anos 
com um homem, e nesse processo de namoro, dentro de um relacionamento 
monogâmico, se descobriu bissexual, mas ela sem ter beijado uma menina. E 
aí voltamos no fato de que nós nos limitamos demais, estamos falando das 
relações que temos com o nosso próprio corpo, desejos, relações, e a gente se 
limitar a um contato com outro corpo é muito vulgar, porque a nossa sociedade 
é muito erótica. Ela acha que desejo é só quando você está encostando. E eu 
também reafirmo um ponto de que estamos falando de uma sexualidade que 
é muito branca, em que quando pensamos nos desejos da população negra 
também, a maioria demora até a vida adulta para 
conseguir ter uma chance de amor, de um desejo 
retribuído. E aí a gente vai negar isso também? Vai 
negar que eles possuem  uma sexualidade em si?

Como você encara os comentários de 
que pessoas bissexuais traem mais?

É muito engraçado porque é algo que eu 
já ouvi muitas vezes. E eu queria mesmo 
que tivesse variedade toda e que todo mundo fosse legal, mas não é.  As pessoas 
têm um problema com traição e isso é uma questão do capitalismo, de como a gente 
formou nossas relações, de possuir outra pessoa. Mas isso é um problema de estrutura. 
Nós não temos como negar que a posse, a objetificação do outro, é o que cria essa 
insegurança. E na verdade relacionamentos modernos necessitam dessa segurança 
justamente para que a gente não perceba que a gente está sendo manipulado o tempo 
todo nessa cadeia patriarcal. Mudam-se os conceitos, mudam-se os personagens, mas 
o relacionamento patriarcal continua. E é por isso que muitas relações lésbicas ainda 
estão presas na ideia de precisar casar, ter filhos, pra se chegar ao fim. Pra quê? Porque, 
por mais que você seja homossexual, você precisa entrar nas normas. E as normas são 
patriarcais. Então, por a gente não reparar essa estrutura,  por a gente não lidar com 
essa fuga desse binarismo,  você nunca vai conseguir se relacionar mesmo com uma 
pessoa bissexual. E isso eu falo sendo uma pessoa bissexual muito esclarecida de si, 
porque muitas pessoas bissexuais recaem e negam sua própria sexualidade em nome 
de uma segurança que não é delas.  Porque elas vão viver constantemente se sentindo 
diminuídas, com a autoestima baixa, já que elas nunca vão ser, nunca vão estar naquele 
status “eu sou”. É sempre sobre o que o outro quer, sobre o outro pensa, precisando 
sempre se encaixar. Então não tem como ver a traição só como uma construção pela 
bissexualidade. Ela vem de uma questão de posse que é próprio do capital, que arranjou 
esses casamentos para continuar mexendo na economia. A economia precisa girar, e 
para ela girar eu preciso que você construa uma família e que necessite de mais objetos, 
de mais espaços, de mais coisas. A traição está totalmente ligada a isso.
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E você acha que o processo de se assumir bissexual é mais fácil do que o de se 
assumir homossexual?

Isso é o que mais me perguntam, e a pergunta já vem com uma questão retórica. 
As pessoas me perguntam isso para depois falarem que é mais fácil. Sendo que, 
na nossa sociedade, qualquer forma que foge à regra é muito complicada. Com a 
bissexualidade existe um protocolo assim há apenas 30 anos. E minha mãe é muito 
mais velha que isso. Eu estou muito mais próxima dos 30 do que dos 20. Então, 
quando eu me assumi bisexual foi muito mais difícil do que me assumir lésbica. E 
olha que eu tenho o privilégio de ter uma mãe que me apoiou, que não foi uma 
pessoa violenta quando eu me assumi mas, quando eu disse ser bisexual, aí a figura 
mudou. Porque como eu não sou decidida, eu poderia virar alvo de piada, eu poderia 
ser deslegitimada, eles poderiam fazer o que quisessem. “Já que ela não tem certeza 
da própria sexualidade, a gente pode brincar com isso”. E aí é uma questão de que 
eu não era política pela bissexualidade, porque eu tinha muita vergonha de ser 
bisexual, pelos meios onde eu andava. Eu achava que para ser uma militante, eu 
precisava que ser lésbica, ser aquela sapatão, raivosa, que é muito decidida. E quando 
eu me assumi bisexual eu me peguei pensando “Poxa, agora eu estou num livro 
aberto, agora eu estou numa gama de possibilidades que eu não 
posso dar certeza pra ninguém, não ter certeza se eu vou estar 
com homem ou se eu vou estar com mulher”. Eu fiz isso comigo, 
mas depois eu fui me entender, entendo essa bisexualidade 
política, entendo essa estrutura pré-determinada que a gente 
vive, em que precisamos ficar com um ou com outro. E isso até 
no lado romântico, porque nós até ouvimos falar sobre amor, 
poliamor, relações abertas, mas eu enxergava que eu poderia ser 
taxada de qualquer coisa por eu não ser decidida. São piadinhas 
desde “Ah, você tem mais possibilidades de gente pra ficar” até 
“Nossa, você pode passar doença para todo mundo”. Como se 
eu ser bisexual eu nessessariamente significasse que eu esteja 
disposta ali pro mundo, como se eu fosse um objeto. Se eu sou 
bissexual, eu sou de todo mundo. Eu não poderia ter o meu 
próprio desejo, minhas próprias vontades, porque eu sou uma 
pessoa que não tem uma decisão, uma posição esclarecida. 

“Na maioria das vezes 
os relacionamentos 
com bissexuais não 
são validados, não 
são vistos como algo 
pra se ter um futuro, 
porque nós podemos 
mudar de opinião”

Ser bissexual realmente significa que você tem mais opções?

Primeiro a gente precisa partir do princípio de que nem todo mundo quer ficar com a gente, da mesma forma 
que a gente não quer ficar com todo mundo. E aí voltamos à questão da afetividade negada, como eu sou um 
objeto, que eu estou ali pra brincar, pra ficar nesse ping-pong com homem e com mulher, então por isso eu não 
vou me apegar. E aí vem também a questão de posse, desse outro precisar se encaixar em uma ideia dele e como 
as pessoas são inseguras com relação às suas próprias relações. Porque a pessoa acredita que a bissexualidade 
muda a forma como ela vai se relacionar, como se os namoros abertos, os relacionamentos livres, também 
não estivessem na heterossexualidade e na homossexualidade. Praticamente dizem que o bissexual criou o 
amor livre. Enquanto a maioria está vivendo com tantas frustrações, tantos preconceitos, tantas violências 
principalmente quando vamos nos relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, porque a insegurança do outro 
passa pra gente. Nós temos que lidar ali, catando os cacos da autoestima que foi quebrada por não sermos 
válidos para eles. Na maioria das vezes os relacionamentos com bissexuais não são validados, não são vistos 
como algo pra se ter um futuro, porque nós podemos mudar de opinião. Então é muito agressivo. Em 2016 houve 
um rebuliço nas redes sociais sobre a questão da bissexualidade, sobre a questão da bifobia, e eu até pensava 
que não era bifobia, e sim lesbofobia. Eu naquele estágio de tentar procurar uma militância acabei apagando a 
minha própria vivência, porque eu achava que a voz do outro tinha mais importância. Porque a gente está no 
meio, então eu vou dar a voz para as mulheres lésbicas. Mas, na verdade, o que a gente estava vivendo ali era 
uma estrutura de preconceito totalmente diferente. E o que os bissexuais sofrem, falo enquanto mulher porque 
existe uma relação diferente em um homem bissexual, já que o homem bissexual é taxado como gay, é mais 
prático. Se a mulher é bissexual ela é uma bi de balada, o homem bissexual é gay e não “pegou no tranco” ainda. 

Você disse que as pessoas tratam o amor livre como sendo uma criação da bissexualidade. 
A incidência de relacionamentos monogâmicos entre bissexuais é menor?

Independe. Mas com a bissexualidade as pessoas estão numa questão mais aberta, 
e eu volto na questão de posse que é quase obrigatória ser trabalhada. Eu acho que 
existe maior incidência de relacionamentos abertos, que fujam dessa monogamia. Eu 
sou uma pessoa monogâmica, mas eu tento escapar dessa hegemonia monogâmica que 
é patriarcal na qual a pessoa monogâmica precisa estar sempre apaixonada. Eu tento 
falar que eu sou uma pessoa monogâmica, quando eu me relaciono eu gosto de me 
relacionar afetivamente, um relacionamento sério, um status, com uma pessoa só. 
Mas quando eu estou solteira, posso estar ficando com várias pessoas sem ter essa 
necessidade de comprovar que eu gosto dela só ficando com ela. Mas meus amigos 
bissexuais têm relacionamentos abertos, são muito bem conversados, os parceiros têm 
um diálogo muito mais harmonioso do que eu vejo nas relações monogâmicas onde o 
desejo pelo outro existe, que é inerente ao ser humano, e eles não falam sobre. Com 
a bissexualidade é necessário que se fale sobre o desejo, sobre as vontades,  sobre 
compreender como é a bissexualidade desse outro, até mesmo para entender como 
o prazer do outro funciona. E retomo que também a questão da traição. Talvez se isso 
fosse um diálogo mais recorrente nas relações mono, nós não veríamos tantas traições. 
Na maioria dos relacionamentos abertos que acompanho, eles podem ficar com outras 
pessoas mas não se relacionar com outras pessoas como é no poliamor. Então eu vejo 
mais pessoas heterossexuais sendo poliamorosas do que bissexuais.
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Por esse motivo, por pessoas bissexuais desenvolverem mais o diálogo, as relações 
tendem a ser mais maduras?

Eu acredito que sim. Porque, como a gente não tem muitas referências sobre o que é a 
nossa o que é a bissexualidade, como se comporta um bissexual, do que vive e do que 
se alimenta, a gente tem que criar a nossa própria narrativa, e ela é feita nessa base 
de uma conscientização sobre quem somos e qual relação a gente quer. E isso até 
esse bissexual chegar no ponto de conseguir se relacionar com outra pessoa sem cair 
na ideia de que ela precisará se transformar por mim. É necessário um diálogo aberto, 
que se fale de desejos, de como que a gente se comporta, mas eu não estou falando 
que não podemos cair no erro. O problema da bissexualidade é que a gente nunca 
pode errar, porque se um erra todos os bissexuais erram, todos. Se um traiu e isso 
está fora do contrato do casal já começam a dizer que todo bissexual é promíscuo. 
É como se a gente estivesse sempre em vigilância, estão sempre desconfiando da 
gente, estamos fazendo uma prova. Mas essa abertura para o diálogo com certeza se 
dá pela consciência de si e da sua própria bissexualidade. 

E como você vê as pessoas bissexuais dentro da comunidade 
LGBTQIA+?

Olha, falando sobre aliados, peço perdão às lésbicas 
e aos gays, mas me desculpe, eu simplesmente não 
consigo me sentir apoiada. Da comunidade trans a gente 
já tem uma articulação muito maior porque pessoas 
trans também são bissexuais, e aí a gente vai construindo 
uma narrativa em conjunto. Então eu acho que tem 
uma representação e somos aliados de alguma forma. É 
cômodo para conversar com mulheres trans, com homens 
trans, sobre bissexualidade. E aí quando vamos conversar 
com mulheres lésbicas cis e homens gays cis, já existe um 
afastamento. É quase como um “Ah, bacana, você tem sua 
heterossexualidade meio perdida, às vezes você dá uns 
beijos na pessoa do mesmo sexo, mas vou te manter em 
vigilância pra ver se você não cai no erro”.

O que o a comunidade LGBTQIA+, deve fazer para 
que de fato as pessoas bissexuais tenham mais 
legitimidade? 

Eu acho que o primeiro passo, antes de tudo, é parar 
de fazer piada. Porque essas pessoas, lésbicas e gays, 
entendem como uma piada pode ser opressora. 
Então eu acho que o primeiro passo é começar a 
falar  para o amiguinho que está fazendo a piadinha 
que não é brincadeira. Você sabe como isso afeta 
a sua autoestima, sua autoconfiança, e estas são 
importantes para formação de militância.

Quais são essas piadas? 

Ah, essa de “quem come de tudo não fica com 
fome”. Outra questão é “Nossa, uma hora você 
está lésbica, outra hora você está gay, outra 
hora você está hétero”. Ou então “Quando você 
decidir, você fala comigo”. Isso também abre 
para aquelas outras coisas que são mais pesadas, 
de falar de falar de vetor de ISTs (Infecções 
Sexualmente Transmissíveis). E outra coisa, na 
militância de modo geral, é voltar a falar sobre 
ISTs, porque a gente fala disso para acusar mas 
não fala para conscientizar. Na universidade foi 
onde eu encontrei mais problemas para resolver 
do que realmente soluções. A bissexualidade 
aqui é festa. Eu vi coisas como “Vamos beijar 
todo mundo. Vamos ser de todo mundo”. Aqui 
eu encontrei mais barreiras para se ter um 
diálogo ativo sobre a bissexualidade.

Você acredita que questões relacionadas ao desejo, ao autoconhecimento, estão sendo 
discutidas e representadas por alguém?

Eu tenho duas referências, que são o David Bowie a Luedji Luna. Eles são para mim pessoas 
que eu ouço aquela força quando eu estou me sentindo um pouco perdida. Porque esse 
ativismo explora muita da gente a força. Quer que a gente seja sempre combativo, que a 
gente sempre esteja pronto, e às vezes a gente só quer falar “Meu Deus, eu não aguento 
mais”. O Bowie, se eu não me engano em 1979, deu uma entrevista em que a apresentadora 
sempre perguntava quando iria definir a sexualidade dele, e ele dizia “Eu sou bissexual”, e ela 
continuava fazendo outras perguntas querendo que ele se assumisse gay. E ele continuava 
dizendo ser bissexual, e isso estava estampado em todos os lugares. Mas é isso, imagine 40 
anos atrás e ele lidando com essa bissexualida que nem era vista. Então eu levo muito essa 
figura dele como um personagem histórico, para além de eu gostar das suas músicas. Eu 
tenho alguns problemas com um certo período dele em que ele usava drogas demais, mas 
ele é uma figura bisssexual que é muito acertiva, que não deixou barato para as pessoas, 
sempre foi assumido. As relações dele eram muito bem resolvidas.  E a Luedji já vem desse 
caminho mais contemporâneo, em que ela traz além dessa figura, da mulher negra, baiana, 
um discurso sobre afetividade, que é o que faltava no Bowie. Em  uma entrevista há um 
tempo atrás ela falou sobre como é essa relação de amor entre as mulheres, sobre como é 
essa essa troca que ela tem. E ela enquanto uma mulher bissexual assumindo e falando isso 
é bem inovador. Primeiro porque uma mulher negra falando sobre afetividade é uma questão 
de extrema importância. Uma mulher bissexual e negra, assumida publicamente, e que em 
suas canções sempre vai retomar um resgate histórico, uma afetividade. Para mim eles são as 
duas figuras que estão no patamar de representação e que são também um apoio.
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Você consegue ver uma maior perspectiva de possibilidade de discussão na 
militância no geral?

Não. Inclusive eu me lembrei de um livro que se chama “Bi: Notas para uma 
revolução bissexual”, em que estão buscando fundos para publicá-lo no Brasil. 
Eu acho que quando esse livro chegar aqui vai ser muito interessante para um 
debate de militância, mas agora as pessoas têm muitas questões estruturais, 
muitas questões com a genitália, as pessoas têm horror a falar disso. Então 
elas limitam a bissexualidade à genitália, a gente não vai esclarecer esses 
pontos assim. E sobre a afetividade bissexual também. Se a gente é um objeto 
a gente não tem afetividade. Então eu acho que é uma luta que ainda vai se 
estender por muito tempo porque, novamente, a gente está num princípio, 
a gente está em uma questão de base. E as pessoas estão tentando lidar 
com esse binarismo ainda. Porque o “B” é invisível porque ele passa por outras 
questões, ele não é só “eu gosto do mesmo sexo”, que é mais fácil das 
pessoas entenderem. Ele precisa de uma desconstrução total desse binarismo, 
dessa monogamia patriarcal que é extremamente tóxica, porque os defeitos, 
os erros, não param de acontecer porque você está dentro dessa estrutura. 
Então não acredito que vá haver uma mudança efetiva nesse mundo social 
cotidiano. Com esse livro que vai ser publicado, eu acredito que a militância vai 
ter um embasamento para ter um diálogo, pelo menos um princípio. Mas de 
resto, sinto muito, mas a gente vai ter que esperar.

O você acredita que deve ser feito para que as discussões sobre as sexualidades 
sejam mais efetivas e coerentes?

Eu acho que as pessoas precisam estar realmente abertas a não dar voz, mas 
escutar essas vozes que já existem. As pessoas já estão falando sobre a 
bissexualidade, sobre o seu conhecimento de mundo. As pessoas precisam 
parar de acreditar que elas vão emancipar os outros e sim começar a ver 
que essa emancipação já  existe, que na verdade eles não estão dando lugar 
para isso acontecer. Sempre pontuo que ninguém vai salvar ninguém, a gente 
pode estar todo mundo junto e podemos tentar mudar uma estrutura, tentar 
conscientizar um outro mundo que não quer escutar essas vozes. Ninguém 
precisa ocupar esse lugar, ninguém precisa falar pelo outro. É simplesmente 
aquele movimento de parar, refletir, ter uma ação, refletir de novo, falar, 
escutar, é sempre isso. A gente nunca está 100% correto de nada, a gente 
nunca está 100% desconstruído. É um processo, são dois passos pra frente e 
três pra trás. Se a gente parar de estar aberto às novas atualizações do mundo, 
nós vamos nos perder da nossa própria militância. Vamos nos perder sobre 
quem somos e aí vamos nos diminuir muito, vamos deixar o mundo pequeno.
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ACE
É a maneira como os assexuais são chamados.

ALOSSEXUAL
Pessoa que se encontra fora do espectro 
sexual. Chamados também de "sexuais".

ASSEXUAL ESTRITO
Pessoa que nunca tem interesse na prática sexual seja
qual for a situação ou momento.

AUTOSSEXUAL
Pessoa que tem sua atração sexual direcionada
unicamente para si.

BIRROMÂNTICO

DEMISSEXUAL
Pessoa que sente atração apenas depois de se
envolver emocionalmente com outra pessoa.
É uma subclassificação de Gray-A.

SAPIO
Pessoa que tem a atração ligada
à inteligência do outro.

FRAY
Pessoa que sente atração apenas se não houver
vínculo emocional. Se essa condição for desfeita
a atração desaparece.

HETERORROMÂNTICO
Quem sente atração romântica por pessoas
do sexo oposto.

HOMORROMÂNTICO
Quem sente atração romântica por pessoas
do mesmo sexo.

QUOI

SQUISH

Pessoa que tem dificuldade com o
conceito de atração e não sabe se a
experimenta ou não.

Pessoa com quem você gostaria de
desenvolver amizade sem que haja
atração romântica/sexual envolvida.
É a versão ace de crush.

PANRROMÂNTICO
Quem sente atração romântica por
pessoas sem distinção de gênero.

GRAY-A
É a orientação que fica entre ser sexual e assexual, isto é,
compreende pessoas que, às vezes, sentem atração sexual.

ARROMÂNTICO(A)
Pessoa que não experimenta atração romântica e, portanto,
não tem interesse em relacionamentos românticos.

Pessoa que sente atração romântica por
indivíduos de ambos os sexos.
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ASSEXUALIDADE
Possibilidades e caminhos para muito além da etimologia

Fonte: assexualidade.com

O dicionário Michaelis, referência no gênero desde 
o século XIX, define o termo assexualidade como (1) 
estado ou condição de assexual; ausência de interesse 
sexual e (2) ausência de reprodução sexuada.

Entretanto, pautar-se na definição denotativa, que 
tem como referência a biologia, faz com que, muitas 
vezes, nos distanciemos de todas as características e 
minúcias que ultrapassam a etimologia do termo.

A assexualidade é a orientação caracterizada não 
só pela ausência de atração e/ou relação sexual, mas 
também pelo desejo ou inibição originados em diversas 
causas específicas e distintas, com necessidades 
emocionais que variam e podem ser relacionadas à 
atração romântica, sexual, ambas ou nenhuma.

Tal condição não deve ser confundida com o 
celibato, por exemplo, que trata-se da escolha por 

manter-se fora de relações afetivas, ou com o 
transtorno do desejo hipoativo, que corresponde a 
um transtorno psicológico, que pode ser provocado 
por diversos motivos.

Não há comprovação científica de que a 
assexualidade esteja relacionada a nenhum tipo 
de patologia, portanto não existem causas que 
levam alguém a “se tornar assexuado”, como é 
erroneamente utilizado pelo senso comum quando 
o tema é abordado.

Definir e parametrizar tal sexualidade como 
uma unidade não é possível, pois cada uma das 
suas especificidades partem de um ponto distinto. 

A seguir, confira alguns dos termos e diferentes 
condições que, até o momento, compõem o 
espectro da assexualidade:
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expectativas
da maternidade

Maria José Silva, 54, residente de Belo Horizonte, 
faz parte da Organização Não Governamental 
“Mães Pela Liberdade” há dois anos. Ela é mãe 

da Bárbara, 34, Bianca, 31, ambas lésbicas e Ruy, 27, 
homossexual. Enquanto mãe, ela relata à PÚRPURA 
como lidou com a sexualidade dos filhos e como 
essa relação foi sendo construída com o passar dos 
anos. Maria José conta que o amor de mãe tem que 
ser incondicional. Ela acredita que se a aceitação fosse 
presente em todas as famílias, tudo seria mais fácil. 
No decorrer da entrevista, Maria José descreve como 
é o seu relacionamento e o da família com os filhos, 
o desejo de ser avó, o seu posicionamento em relação 
a doação de sangue e a “cura gay”.  O seu maior medo 
é no que os filhos podem ser sujeitados a passarem 
devido à sexualidade de cada um, o preconceito e a 
represália são os mais constantes em seus pensamentos. 
Diante disso, ela faz parte da organização que nasceu 
em 2014, na busca de compartilhar vivências, efetivar 
projetos em prol aos direitos civis dos filhos, estimular 
e desenvolver estudos e trabalhos com a finalidade de 

texto por Dayara Morais

SEXUALIDADE
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incentivar a implantação de políticas públicas nas áreas 
da saúde e da assistência social. 

O coletivo é linha de frente da parada LGBTQIA+ no 
Brasil há seis anos, a manifestação é considerada um 
dos maiores eventos políticos pela luta dos direitos 
humanos, celebrando o orgulho, promovendo a luta 
pela quebra de estigmas sociais. A origem do movimento 
vem de uma repressão policial que aconteceu no dia 28 
de junho de 1969, no bar  Stonewall Inn, em Nova York. 
Um grupo de lésbicas, trans e gays estava reunido no bar 
como qualquer outro grupo da cidade, quando vários 
policiais os levaram presos devido às suas “condutas 
imorais” no local. Esse tipo de ação era comum na região 
mas, nesse dia, a situação foi outra. As pessoas que 
estavam no bar, inconformadas com as circunstâncias 
na qual estavam sendo submetidas, reagiram e pediram 
um basta, e as manifestações tomaram conta da cidade 
por mais dois dias. Após essa data, várias manifestações 
foram organizadas pelas cidades americanas a favor do 
direito LGBTQIA+, e no ano seguinte, foi organizada a 1ª 
parada LGBTQIA+ no país. 

Aquela história de “mãe sempre sabe” é real? Ou para 
você foi algo inesperado?

É engraçado que eu estava pensando nisso justamente 
hoje. Eu faço parte do grupo “Mães pela Diversidade”, 
participo até pouco porque lá tem muita mãe “fera” em 
relação a essas questões, militantes mesmo, e eu ainda 
estou aprendendo muita coisa. Eu acho que no fundo, a 
mãe sempre sabe. Nós sentimos que tem alguma coisa 
diferente, percebemos, mas esperamos que a conversa 
parta deles. Eu questionava, mas eu nunca fui de puxar 
a orelha. Apesar de que, quando a certeza vem, na 
primeira vez, não deixa de ser um choque. Principalmente 
porque eles eram muito novos. Então você tem medo do 
preconceito, você tem receio do que eles vão passar na 
vida. Com certeza eu acho que a mãe sempre sabe. 

Qual dos três se assumiu primeiro? Quando foi?

Quem assumiu primeiro foi a Bianca, mas a Bárbara por ser a 
mais velha dava apoio. A Bianca, aos dezoito anos, a família 
já sabia, todos apoiavam e aceitaram tranquilamente. O 
Ruy eu percebi na faixa dos seus quinze anos. Já a Bárbara, 
que foi logo depois da Bianca, eu já tinha certeza. 

Como os três se assumiram em momentos diferentes, 
o processo de aceitação foi mais fácil? Você diria que 
aceitar a sexualidade do último filho foi mais fácil do que 
da primeira?

O mais complicado foi para o Ruy por causa da idade 
dele. Ele era muito novo, eu me preocupei muito, mas a 
aceitação foi tranquila. Depois da Bianca foi bem mais 
fácil porque a quantidade de filhos na mesma situação 
nunca foi problema, o importante foi eu conseguir, aos 
poucos, ir apoiando. 

Você acredita que, devido ao fato de a primeira já ter se 
assumido, isso fez com que os outros dois se sentissem 
mais à vontade para se assumirem também?

Acho que sim, sem dúvida alguma. Quando um viu que 
estava dando tudo certo para o irmão, isso foi facilitando 
para o outro.

Você conversava sobre sexualidade durante o crescimento 
dos três? Isso mudou após elas e ele se assumirem? Você, 
como mãe, considera essas conversas importantes?

Eu conversava pouco porque eles sempre foram muito na 
deles em relação à essas questões, sabe? Constantemente 
conversei sobre o assunto, sempre fui muito liberal com 
eles, mas não houve muita necessidade porque os meus 
filhos sempre foram bastantes responsáveis. Eu não tive 

Vivências, aprendizados e opiniões de Maria José, mãe de três filhos 
LGBTQIA+, sobre questões que permeiam a comunidade 
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preocupação em ficar ensinando muita coisa, mas a 
gente até hoje conversa, eles têm liberdade de se 
relacionarem, mesmo que seja aqui dentro de casa, 
eles têm liberdade de trazerem quem eles quiserem 
e geralmente, eu me dou muito bem com os parceiros 
de cada um. 

Depois que eles se assumiram, esse tipo de conversa 
ficou mais frequente?  

Sim, frequentemente eles brincam muito sobre isso, 
eles entre si se zoam muito. É muito divertido ver 
os três juntos, os apelidos, os nomes, as piadas, as 
figurinhas que eles criam a respeito do assunto são 
muito legais. Nossa, ficou bem mais fácil, se todo 
mundo tivesse o apoio da família com certeza seria 
muito mais fácil. 

Quais foram as maiores dificuldades para você, 
enquanto mãe?

A minha dificuldade maior sempre vai ser o medo da 
represália, de agressão ou de alguma maldade que 
alguém fizer com eles. isso sempre foi o que mais 
me apavorou, e que me apavora até hoje. Na época 
da eleição do Bolsonaro eu chorei demais no dia do 
resultado, por medo do que seria para eles. Mas graças 
a Deus, com muita luta, está tranquilo. 

E como foi para o restante da família? Vocês precisaram 
enfrentar muitas coisas?

Quando a Bianca se assumiu eu já estava separada 
do pai deles, e como ele é “Bolsominion”, a Bárbara 
e o Ruy têm muita dificuldade de aceitar a opinião 
política dele. A  minha família aceita, os tios adoram 
os sobrinhos que têm. Na época eles tinham até avós 
que também aceitavam tranquilamente. 

Em algum momento, antes do nascimento, você 
cogitou a possibilidade de ter uma filha ou filho LGBT? 
Ou isso é algo que nunca passou pela sua cabeça?

Quando a Bárbara nasceu, eu tinha vinte e um anos, 
não tinha tempo de pensar nessas coisas ainda. Porém, 
quando nasce, você pensa em tudo para o filho, né? 
Vem tudo na sua cabeça, de como seria a vida dele, 
o futuro, mas a gente na época eu não tinha tempo 
para ter esse tipo de preocupação. Era uma um tempo 
totalmente diferente, hoje a realidade é outra.

Você se lembra de algum momento em que a 
sexualidade resultou em qualquer tipo de sofrimento 
para elas e ele, principalmente na escola? Como ficou 
o coração da mãe vendo isso?

Hoje eles me contam muito isso. Eu percebia pouco essas 
questões de bullying, só depois que eles cresceram que 
eu fui saber que realmente acontecia. Eu percebia no 
comportamento, no jeito dos amigos, as amizades já 
demonstravam mais do que eles. Eu ia percebendo que 
tinha alguma coisa diferente. 

Como você lida com as expectativas que giram em 
torno da sexualidade, como casamento e filhos, por 
exemplo?

A Bianca planeja me dar um netinho ou uma netinha. Eu 
sonho muito com isso porque eu acho que tem condições 
disso acontecer. Seja adotado ou da maneira que vier, 
eu quero um neto e eu acho que eles vão fazer isso por 
mim. A Bianca é a que tem mais perspectiva, a Bárbara 
já começa a falar nisso de vez em quando, e o Ruy 
eu acho que futuramente também vai me proporcionar 

um netinho. Agora, a questão do casamento, eu torço 
para que todos casem se for da vontade deles, e que 
eu possa realizar bem a festinha de casamento. Eu 
faço questão. Gostaria muito de ver todos os três se 
casando ou felizes com alguém.  

Você em algum momento questionou a sua criação e a 
colocou como “culpada” por ter três filhos LGBT?

Culpa nunca passou pela minha cabeça. O pai deles 
uma vez já falou “a culpa é sua” e  não é por aí. Ninguém 
tem culpa disso e nem é uma coisa que se deva sentir 
culpado. É a natureza, é o que tinha que ser. 

O que mais mudou no relacionamento de vocês após 
os três saírem do armário?

Eu penso que se tivesse sido diferente, talvez o meu 
relacionamento com eles não fosse tão bacana como 
é hoje. Os três são muito unidos, tanto entre eles 
quanto comigo. Para mim é de boa, não existe na minha 
cabeça a questão “será que seria diferente?”. Não tem 
como ser melhor do que é hoje.  

Ter três filhos LGBT te ajudou a crescer de alguma 
forma?

Muito. É um aprendizado fora do comum. Eles me 
ensinaram que a aceitação é tudo, que é o melhor 
para mim como mãe, não adiantaria nunca se eu 
ficasse lamentando. Eu falo com muita gente que eu 
não queria para mim é ter um filho assassino, com 
doença terminal, roubando, se drogando. Se toda mãe 
pudesse pensar assim, seria tanto suicídio a menos, 
tanta depressão a menos. 

Mesmo após tantos anos, você acredita que continua 
aprendendo mais com a sexualidade dos três?

Até morrer eu vou aprender com esses meninos. 
Enquanto eu tiver sopro de vida aqui eles vão estar 
me ensinando todos os dias a tentar ser melhor. 

Outras mães já te procuraram para saber como lidar 
com seus filhos? Como você se sente compartilhando 
a sua vivência?

No grupo das mães sempre aparecem uma ou outra 
que a gente tenta acolher, e às vezes a gente troca 
o telefone pessoal. Eu já conversei com algumas 
mães, porque tem muita mãe problemática com essa 
questão, sabe? A gente está sempre se ajudando e 
conversando uma com a outra. Eu tenho amigas que 
até deixaram de ser minhas amigas por eu ter aceitado 
os meus e elas não quiseram aceitar o dela. Deixaram 
o convívio de lado, e isso é muito triste.   

E você chegou a procurar alguma mãe quando você 
estava passando por isso?

Já. As próprias mães dos amigos dos meus filhos me 
citam como exemplo. Só das mães saberem que tem o 
caso da gente como exemplo, já ajuda, né? 

O que você acha que é a principal causa da não 
aceitação? 

Eu acho que é a criação das mães. A não aceitação 
acontece desde muitos anos atrás, então muitas mães 
colocam isso como verdade absoluta. Tem a questão 
da religião também, principalmente os evangélicos 
que são mais fechados. 
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Você consegue ter uma perspectiva de que as coisas 
vão melhorar daqui pra frente? 

Eu acho que hoje em dia tem muitos movimentos 
para ajudar essa melhora. Tem o coletivo das Mães 
pela diversidade que constantemente está abrindo 
um grupo novo em algum lugar. Tem a questão das 
leis estarem ajudando, igual a questão da adoção em 
que agora um homossexual pode adotar uma criança. 
Você vê muito nas redes sociais que as pessoas 
vão melhorando a cabeça. Tem que melhorar, né? 
Eu acredito que daqui um tempo vai ser bem mais 
tranquilo, muito menos sofrimento. 

O que você diria para as mães e pais que têm 
dificuldade em aceitar a sexualidade de seus filhos?

O amor de mãe tem que ser incondicional. Amor de 
mãe não é por gênero, não é por questão financeira, 
não é por nada. O amor de mãe é incondicional. Então 
tem que aceitar o filho sim do jeito que ele for, com 
a personalidade que ele tiver, é lógico que sempre 
ensinando. Hoje, mesmo eles tendo a idade que tem, 
a gente sempre tenta corrigir em alguma coisa, dar 
conselhos e também recebe conselhos deles. A mãe 
e o pai têm que amar o filho do jeito que vier, do 
jeito que for. Eu hoje eu não poderia ser mais feliz 
que sou com a questão de filhos. Eles são gays e para 
mim não é nada, não tem problema algum. Se todo 
pai e mãe abraçar os filhos, esteja ele vestido como 
estiver, com o cabelo do jeito que estiver, desde que 
ele esteja respeitando as pessoas… Assim como um 
hétero ou um gay, ninguém tem que desrespeitar 
ninguém. Desde que esteja respeitando o próximo, 
é amar da melhor forma possível. Esta história de 
expulsar filho de casa, “eu não aceito”, “não é mais o 
meu filho”, não tem e não pode existir. 

Como você enxerga essa questão de que homens 
gays não podem doar sangue? 

Mais um dos absurdos, né? Não tem nada a ver, não 
tem como discriminar isso na minha cabeça. Às vezes 
um hétero pode ter um sangue que não é saudável. 
O preconceito não deve existir, não deve haver leis 
proibindo, devia ser normal. Não era pra ser necessário 
providenciar projetos na tentativa de mudar a lei. A lei 
devia ser aberta, a liberdade é para todos. Às vezes 
existem casos de pessoas morrendo, precisando de 
sangue por causa dessa barbaridade. 

Por que você acha que as pessoas acreditam na cura gay 
e o que você pensa disso? 

Não tem lógica achar que isso é doença, simplesmente 
uma coisa incabível. Eu nunca consegui imaginar que a 
mudança apareceria. Eu vejo pelos meus filhos, eles não 
conseguiriam ser diferentes. 

O que você acha que deve ser feito pelos pais dentro 
do movimento para provocar ainda mais algum tipo de 
mudança? 

Eu acho que deve haver mais grupos como esse de mães. 
Na minha percepção, talvez um grupo de pais também 
ajudaria muito, porque a mãe acolhe diferente, né? 
Os pais têm mais dificuldade de aceitação, de apoiar 
e de abraçar o filho.  Eu acho que os filhos que têm 
problemas com os pais devem procurar o grupo “Mães 
pela Diversidade”, porque geralmente são as mães que 
procuram. Quando eles não conseguem chegar no grupo 
de alguma forma, não conhecem o grupo, por exemplo, 
não sabem que poderiam ter esse apoio, entendeu? 
Então, tanto os pais, quanto os filhos deveriam procurar 
os caminhos para conseguir essa ajuda. 

Você acha que os filhos que tomarem frente dessas 
discussões dentro de casa têm o poder de provocar 
essas mudanças?

Sim. Por exemplo, se eu imaginar os meus avós, os meus 
pais, nós somos nove filhos, e a gente sempre foi muito 
de conversar com a minha mãe sobre muitas coisas. Os 
filhos devem tentar incrementar mais a família, essa 
conversa, esse pedido de ajuda. De repente dar a mão 
para o pai, dar a mão para a mãe para conversar com 
alguém. Porque às vezes os pais não aceitam porque não 
tiverem a oportunidade de aprender

Você indica algum grupo de conversa/coletivo para pais 
que têm interesse em   entender melhor a comunidade 
LGBTQIA+?

Eu não tenho como indicar nada melhor que o grupo 
“Mães pela Diversidade”, eu acho que elas são 
maravilhosas. O que eu mais indico é o coletivo, porque 
todo mundo que chega com problemas de aceitação, 
lá vai achar um apoio muito bonito. A gente chama 
de formiguinhas, né? O grupo tem um carinho muito 
grande com todo mundo que procura, e ali encaminha 
para outros grupos dependendo do que a pessoa está 
passando. Se precisarem de mim para bater um papo, que 
seja uma mãe, um pai ou um filho, estou aqui. 
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Fotos: Arquivo pessoal



BELLA
PIERRELA

texto por Gabriel Lage 
e fotos por Dayara Morais
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Um ser colorido, divertido e que virou a cabeça de 
muitas pessoas ao longo do percurso até o nosso 
encontro. Foi assim que identificamos Bella La Pierre 

pela primeira vez que a vimos. A drag queen foi batizada 
em 2014, mas seus primeiros passos aconteceram muito 
antes, quando, aos 17, a artista Gabriela dos Santos, 33, 
começou a experimentar e se aventurar nesse tipo de 
expressão artística. Essa identificação da maquiadora de 
Itajaí, Santa Catarina, com o cenário drag surgiu como 
uma brincadeira quando ela começou a se identificar com 
a cantora Cher, e criou uma imagem muito influenciada 
pela estrela estadunidense, em que fazia performances 
cover, sendo conhecida como a “Cher cover” de Belo 
Horizonte, cidade onde mora atualmente. E é justamente 
esse exagero muito característico da artista e, também, 
de Elke Maravilha, modelo, jurada, apresentadora e atriz 
alemã naturalizada brasileira,  que Bella construiu sua 
personagem como algo único. 

Sua imagem também carrega uma grande influência do 
universo “Barbie”, boneca criada em 1959, por Ruth Handler, 
e popular até hoje, levada para uma direção mais cômica 
e divertida. “Ao mesmo tempo que eu coloco uma altivez 
na personagem, ela está sempre se dando rasteira, então 
existe uma coisa meio cômica no desenho dos figurinos. 
É sempre tudo rosa por causa de uma identificação, um 
afeto infantil”, contou Bella, que atua como DJ, animadora 
de festa, mestre de cerimônias, faz parte de duas bandas 
e canta em blocos de carnaval.
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Apesar de o cenário drag estar cada vez mais 
popular, o ato de homens cis interpretarem personagens 
femininos já era algo comum no nascimento do 
teatro na Grécia antiga, quando mulheres não eram 
permitidas interpretar nas peças. Trazendo para épocas 
mais atuais, a forma de performar como drag queen 
tal qual conhecemos hoje se tornou muito forte nos 
anos 1960, quando a cultura pop estava em alta nas 
grandes cidades, e esses artistas encontraram nas 
boates e clubes um espaço para interpretarem artistas 
famosos da época. O fim dos anos 1960 também 
marcaram o surgimento de Divine, personagem vivida 
pelo ator estadunidense Harris Glenn Milstead, e 
que foi a estrela principal de uma série de filmes 
do diretor estadunidense John Waters. O primeiro 
filme dos dois, “Mondo Trasho”, quarto da carreira do 
diretor, foi lançado no mesmo ano em que ocorreu o 
movimento que mudaria a história da cultura LGBTQIA+ 
no mundo: a rebelião de Stonewall. O movimento que 
ocupou as ruas de São Francisco no dia 28 de junho 
de 1969 trouxe pessoas da comunidade que lutavam 
contra a repressão policial que era realizada contra os 
LGBTQIA+. E entre as pessoas detidas no bar Stonewall 
Inn na referida data estavam drag queens, detidas por 
violarem o “estatuto de vestuário” da época.

Nos anos seguintes o meio drag se popularizou 
e vimos o surgimento de fenômenos como o filme 
“Priscilla, a Rainha do Deserto”, de 1994, e do cantor 
e apresentador estadunidense RuPaul Charles, cujo 
nome drag é o mesmo, e que foi um dos primeiros 
apresentadores abertamente gay a estar à frente de 
um programa na TV norte americana. O apresentador 
trouxe a arte drag para outro nível ao lançar em 
2009 o reality show RuPaul’s Drag Race, onde drag 
queens competem pelo título de “America’s Next 
Drag Superstar (Próxima drag superstar da América), e 
que hoje já possui derivados em outros países como 
Tailândia, Reino Unido, Holanda e Espanha.

No dia 1º de janeiro de 2021 estreou na TV americana 
a 13ª temporada da competição apresentada por RuPaul, 
que trouxe em seu elenco pela primeira vez um homem 
trans como competidor, o maquiador Kate Gottlieb, 
cujo nome artístico é Gottmik. Tal fato retomou a 
discussão acerca da invisibilidade que existe em pessoas 
transexuais, ou até mesmo mulheres cisgêneros, que 
realizam a arte drag, Por ser uma expressão muito 
dominada por homens cis, a presença de mulheres 
nesse meio é frequentemente invalidada pelos próprios 
integrantes da comunidade, e essa crença se multiplica 
entre os praticantes e pessoas que se interessam pela 

arte. Bella diz que já sentiu essa separação, e acredita 
que isso aconteça devido ao corpo masculino ter 
ocupado esse espaço por mais tempo, fazendo com 
que essa expressão fosse mais ligada a esse gênero em 
específico. “Uma coisa que eu percebo que acontece 
muito é uma decepção das pessoas ao descobrirem que 
eu sou uma mulher cis. Elas acham que eu estou no 
lugar delas. Parece um ser estranho, um corpo estranho 
ali, e às vezes existe uma decepção, parece que não é 
tão legal. “Já tive um espaço, mas por falta de interesse 
ou porque eu já deixei de ser novidade, eu meio que 
não tinha mais esse espaço. Então eu comecei a fazer o 
meu espaço”, continua a drag.

A possibilidade de se expressar através da arte 
drag é múltipla e diversa. Bella foi a dose de coragem 
necessária para que Gabriela se aventurasse em novos 
lugares e se descobrisse enquanto pessoa e artista. “Eu, 
enquanto mulher cis e drag, estou aqui pra levantar a 
minha bandeira enquanto mulher e enquanto feminista, 
dentro das minhas possibilidades e limitações. Eu jamais 
estou fazendo essa arte para tomar o lugar de alguém 
ou pra tomar frente de um movimento que eu sei que 
eu não sou o primeiro alvo. Então que a gente caminhe 
juntos e realmente se fortaleça ao invés de ficar 
pensando que existe alguém querendo tomar o lugar 
do outro”, disse a maquiadora.

A atriz ainda contou que está desenvolvendo 
um interesse maior por outro tipo de expressão do 
meio drag, conhecido como drag king, que, de forma 
resumida, é o uso de elementos do universo masculino 
para criação de uma imagem como é feito com as drag 
queens. E além de se dedicar a isso, ela também quer 
que a Gabriela, pessoa por trás disso tudo, também 
receba mais atenção e continue caminhando. “Eu quero 
também ficar tranquila também em ser uma artista 
enquanto Gabriela, não só enquanto a Bella”, concluiu.
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“Já tive um espaço, mas 
por falta de interesse 
ou porque eu já deixei 
de ser novidade, eu 
meio que não tinha 
mais esse espaço. 
Então eu comecei a 
fazer o meu espaço”
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“Eu, enquanto mulher cis e drag, estou 
aqui pra levantar a minha bandeira 

enquanto mulher e enquanto feminista, 
dentro das minhas possibilidades e 

limitações. Eu jamais estou fazendo essa 
arte para tomar o lugar de alguém ou 

pra tomar frente de um movimento que 
eu sei que eu não sou o primeiro alvo. “
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vitoriavitoria
monroemonroe

A Vitória é uma personagem por meio da qual 
eu posso extravasar tudo que o Vítor gostaria 
de fazer e não pode, já que a sociedade não 

considera uma atitude ‘normal’ vinda de um homem”. Foi 
assim que Vítor Mourão definiu o que a sua drag queen 
representa na sua vida pessoal. Vítor é graduando 
em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP), tem 27 anos e é natural de Linhares, no 
Espírito Santo. Já Vitória Monroe nasceu a partir de uma 
disciplina de caracterização cursada pelo capixaba em 
2017, na qual sua docente pediu para que os alunos 
escolhessem um deus místico, e que, a partir desse 
deus, fosse elaborada uma drag queen. Vítor escolheu 
o ser místico Baphomet,  deus que, segundo ele, tinha 
uma proximidade com a sua personagem já que a 
criatura simbólica era satanizada pela igreja por ter seios 
e o órgão reprodutor masculino. 

texto e fotos por Dayara Morais
e Gabriel Lage
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Vítor acredita que se não fosse pela disciplina talvez ele nunca tivesse 
realizado uma performance como drag queen. De acordo com o estudante, 
foi difícil deixar de lado a sua figura máscula, porque de certa forma a sua 
posição como homem na sociedade é um privilégio. Essa insegurança foi 
deixada para trás e hoje ele usa Vitória Monroe como símbolo de luta 
da existência da comunidade LGBTQIA+ em uma sociedade conservadora.

O estudante também diz que, apesar do município de Ouro Preto ser 
considerado conservador, a cidade é receptiva quando Vitória desfila 
pelas ruas. Quando acontece algum ato de ridicularização, ela procura 
reverter de forma que o ridículo retorne à pessoa que cometeu a ação. 

O figurino da drag queen foi pensado justamente para fazer uma 
crítica sobre o posicionamento das religiões que excluem as pessoas 
da comunidade LGBTQIA+ no seu discurso. A roupa representa todas as 
igrejas da região dos Inconfidentes e o acessório da cabeça remete às 
fontes da sabedoria - estudo bíblico muito pregado pela igreja católica. 
Vítor Mourão acrescenta que Vitória Monroe não veio para firmar uma 
descrença nos indivíduos que, apesar da sua crítica em achar que as 
religiões são problemáticas, ele esclarece que a fé é muito importante na 
vida humana, e que a comunidade também é filha de Deus. 
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Vitor deseja que a sua drag 
queen faça as roupas que ele 
enquanto homem cisgênero 
sempre teve vontade de fazer. 
O próximo figurino da Vitória 
Monroe será todo feito de cola 
quente e irá remeter a violência 
contra a comunidade LGBTQIA+, 
já que o país é líder no ranking 
em que mais mata membros do 
grupo no mundo. Segundo ele, 
a vestimenta terá uma carac-
terização visceral, e quando 
as pessoas se aproximarem da 
veste perceberão que a roupa 
refere-se às feridas pelo corpo. 
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NOME:
LUCAS GABRIEL

5150

texto por Matheus Rodrigues
e fotos por Dayara Morais

Vida, identidade e resiliência. Uma história de conquistas e planos para um novo futuro

GÊNEROS

O s mais de 30 graus queimavam a pele naquele 8 
de dezembro em Mariana. A cidade, conhecida 
por sua beleza arquitetônica e história marcada 

- física e simbolicamente - por muita luta e revolução, 
ostentava múltiplas cores em suas ruas no fim daquela 
primavera. E foi nestas ruas que vi, pela primeira vez, 
um jovem de pouco mais de um metro e setenta que 
dividiria comigo sua história, que vai de encontro com a 
do lugar onde vive desde sempre.

Lucas Gabriel Bonifácio tem 25 anos, é um geminiano 
tímido e natural da Primaz de Minas. Ainda que eu 
buscasse proporcionar um clima descontraído e sem 
muita seriedade, Lucas sabia que aquele momento se 
tratava de uma entrevista jornalística e se mostrava 
apreensivo desde os primeiros minutos de conversa. E 
talvez eu também encarasse dessa maneira quando 
iniciamos. Eu, o repórter. Ele, a fonte.

Por alguns instantes, talvez eu tenha me 
esquecido do que me fez escolher a comunicação 
como propósito de vida. Naquele primeiro momento, 
sistematicamente, eu pensava no que poderia 
escrever. Mas quando começamos a conversar, 
despretensiosamente e sobre diversos assuntos, 
Lucas me fez lembrar o motivo de estarmos ali. 
Minha intenção não era apenas escrever. Era, acima 
de tudo, ouvir. E a história contada por aquele 
jovem sentado à minha frente, que transmito neste 
texto, foi linda, emocionante e muito potente.

Ainda que muitos dos momentos que 
construíram o Lucas que ouço naquela tarde não 
sejam fáceis, cada passo narrado é acompanhado 
de um sorriso largo e um tom de gratidão explícito. 
Viver não foi fácil, mas ele conseguiu.



5352

Caçula de dois filhos de dona Walquiria, mãe solo, 
viu de perto as dificuldades que a família enfrentou 
enquanto crescia, ao mesmo tempo que travava 
dentro de si mesmo um embate cruel e complexo. 
Lucas começava a perceber que o que havia dentro 
daquele corpo era muito maior. Ele era mais do que 
a imagem e identidade que lhe foram designadas ao 
chegar no mundo mostrava. Na adolescência, Lucas já 
tinha certeza de que era um homem trans.

É perceptível, ainda que com pouco tempo de 
escuta, que soube aplicar 
na construção de quem se 
tornou os preceitos básicos 
do que chamamos de 
resiliência. O termo se refere, 
basicamente, à capacidade de 
adaptação e reconstrução 
diante de momentos de 
mudança, adversidade e/ou 
sofrimento. E Lucas é, sem 
dúvida alguma, resiliente.

Sempre que relata um 
momento de dificuldade enfrentado na vida, o instante 
seguinte vem acompanhado de algo significativo.

Em um Natal, por exemplo, escreveu uma carta 
endereçada ao Papai Noel. Dentro dela não havia o 
desejo por brinquedos, jogos ou uma bicicleta. Lucas 
pediu uma cesta básica ao “bom velhinho”, pois a mãe, 
sozinha, não conseguia colocar a comida na mesa 
para ele e a irmã. E conseguiu. João Bosco, que havia 
lido a carta, bateu na porta com o pedido do garoto. 
O homem não usava gorro vermelho, nem barba e 

cabelos brancos. Mas com a cesta, que alimentaria 
a família por um tempo, um chinelo de dedo e um 
pacote de balas fez o Natal muito mais feliz.

“A lembrança mais triste pra mim, mas feliz ao 
mesmo tempo, foi quando não tínhamos muita coisa 

para comer. Era só repolho 
que minha mãe conseguia, 
e salsicha enlatada que ela 
ganhava. Eu vestia roupas 
usadas de outras crianças. 
Mas, ainda assim, estava 
feliz por nós três estarmos 
juntos ali, em família”.

Lucas confidenciou 
que algumas das suas 
lembranças mais felizes 
são o momento em que sua 

mãe pagou seu primeiro corte de cabelo, e quando 
seu avô, no final da vida, o chamava de Luquinhas. 
Fato que ainda machuca, pois lamenta ter acontecido 
apenas dessa forma, quando não havia muito tempo. 
Mas, ainda assim, há muito significado.

Os momentos mais difíceis do seu processo de 
autoconhecimento e construção da sua identidade 
foram durante a adolescência. Como sabemos, essa 
fase é uma das mais complexas do crescimento de 
qualquer ser humano, uma vez que diversos conflitos 
emergem e, em quase todos, não estamos preparados 
o suficiente para lidar. Mas aqueles anos de Lucas não 
se tratavam apenas de problemas com a puberdade e 
conflitos da mudança de personalidade do início da 
juventude, pois também tentava encontrar quem, de 
fato, era enquanto indivíduo. E não tinha com quem 
falar sobre o assunto. Lucas não conhecia ninguém 
que se sentisse da mesma forma.

Por diversas vezes se sentia muito frustrado por 
não poder tirar a camisa enquanto jogava futebol na 
escola, e se feria utilizando fita cirúrgica na tentativa 
de “esconder os intrusos”, que é como chamava os 
seios. Eram conflitos que só podiam ser divididos com 
outros homens trans que encontrou em comunidades 
e grupos de redes sociais, pois não havia ali, próximo, 
alguém que pudesse entender como se sentia.

E Lucas acredita que tal fato dificultou seu 
processo de transição, uma vez que não tinha ajuda 
para começar a se entender. Ainda assim, aos 16 anos 
e após dois anos de auxílio psicológico, foi iniciado 
o processo hormonal e a transição física. Mesmo 
que não tenha encontrado apoio de grande parte da 
família, é nítido como se sente grato por sua mãe, 
que foi quem o acompanhou na primeira consulta 
médica desse novo caminho, estar do seu lado. Foi 
ela quem deu suporte, acompanhou na aplicação 
da primeira dose hormonal e ajudou em conquistas 
como a cirurgia de mastectomia e a emissão da 
documentação com o nome escolhido pelos dois 
- pois foi a mãe quem escolheu o segundo nome, 
Gabriel, em homenagem ao anjo. Foi ela a principal 
responsável pela persistência do filho. E é reconhecida 
em todos os momentos possíveis.

“Eu vestia roupas usadas de 
outras crianças. Mas, ainda 
assim, estava feliz por nós 

três estarmos juntos ali, em 
família”
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Hoje, depois de quase uma década desde o início 
da transição, Lucas possui amigos trans, namora e se 
diz muito satisfeito com a atual aparência. “A parte 
que eu mais gosto no momento é meu peitoral, 
estou me sentindo um homão”. E realmente é. Não 
falo apenas de beleza, mas da etimologia do termo, 
do significado denotativo: Lucas é um ser humano 
incrível e extremamente singular.

Em determinado momento, questiono se, na 
infância, possuía algum referencial de homem ou 
de masculinidade. “Meu maior exemplo na infância, 
como homem, foi ter tentado fazer o papel que meu 
pai (que eu nem conheço) não fez” foi a resposta 
que, de uma vez por todas, me fez ter certeza de 
que mesmo não compreendendo seus primeiros 
conflitos internos, ele sempre soube muito bem 
quem era e qual seria seu papel no mundo.

Nesse momento, seu maior sonho é terminar de 
construir sua casa, e o maior medo é perder dona 
Walquiria, cúmplice e maior apoio em cada passo 
que o transformou no homem que é hoje.

No final da conversa, pedi que deixasse um 
conselho ou mensagem para outros que se 
encontram nas situações de luta e disforia de 
gênero, e tomo a liberdade de deixar aberta essa 
frase a todas as pessoas que enfrentam dificuldades 
na vida por serem quem são. “O conselho que eu 
dou é para jamais desistirem dos seus sonhos. Pode 
demorar, mas a vitória chega. 
E digam para si mesmos: eu 
me amo por tudo que superei 
em silêncio, sozinho”.

A história de vida de 
Lucas é, além de inspiradora, 
muito real. Diz muito sobre 
as dificuldades sociais e 
psicológicas enfrentadas 

por quase todas as pessoas que possuem corpos 
desviantes, e reflete dificuldades enfrentadas 
quando não se vive de acordo com as expectativas 
pré-estabelecidas pela sociedade. Parece clichê, eu 
sei. Mas uma vez que existe o contato, a proximidade 
com um ser humano como ele e tantos outros que 
vivem situações similares, é impossível se manter 
com a mesma perspectiva. Felizmente.

Aqui quero deixar registrada minha gratidão ao 
Lucas e toda sua generosidade. Não só por contribuir 
com a construção desse texto, mas por me lembrar 
o motivo pelos quais todos nós nos dedicamos à 
comunicação: vidas. Reais, distintas, significantes 
e inspiradoras. São histórias de vida como a de 
Lucas que, ao serem contadas, provocam mudanças 

no mundo. Que sempre 
tenhamos muitas dessas 
agindo como o combustível 
de transformação de tudo. 

“Meu maior exemplo na 
infância, como homem, foi 
ter tentado fazer o papel 
que meu pai (que eu nem 

conheço) não fez”
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ESPECIAL

Cazuza - Uma vítima da AIDS agoniza em praça pública”. Esta era a chamada na capa da 
Revista Veja de 26 de abril de 1989. A edição trazia como matéria principal uma entrevista 
com Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza, que vivia com AIDS 

há cerca de 4 anos. O cantor e compositor, considerado até hoje um dos maiores da história, 
perdeu sua luta contra a doença em 7 de julho de 1990, aos 32 anos.

Na década de 80, quando a epidemia de AIDS teve seu ápice e popularização ao redor 
do mundo, a doença começou a ser chamada de “a peste gay”, pautada nos estereótipos e 
preconceitos que rondavam as pessoas soropositivas, como são chamados aqueles que vivem 
com HIV/AIDS, uma vez que sua manifestação era considerada exclusiva da comunidade 
homossexual e transgênero. Além de artista multitalentoso e uma referência dos movimentos 
sociais e de resistência no Brasil, Cazuza também era abertamente homossexual, e muito bem 
resolvido quanto a questões que envolviam sua liberdade sexual.

Quando decide tornar pública sua condição enquanto pessoa vivendo com AIDS, Cazuza 
tornou-se símbolo numa luta de conscientização sobre o assunto que dura até hoje. A capa da 
revista que traz a fotografia do cantor como personagem central, pesando cerca de 40 quilos,  
acompanhada da manchete sensacionalista - Uma vítima da aids agoniza em praça pública - 
desempenhou um papel que ainda reflete nos dias atuais: o reforço do estigma. Já no primeiro 
parágrafo da matéria, composta de oito páginas, o texto afirma categoricamente que o cantor se 
aproxima da morte. Ali, na primeira página de uma matéria que possuía, teoricamente, o propósito 
de informar o público sobre a saúde de uma pessoa vivendo 
com AIDS, a Revista Veja decidiu matar Cazuza diante dos 
olhos do público. Afirmando que o artista “definha um pouco 
a cada dia rumo ao fim inexorável”, o texto que se segue 
tenta, de certa forma, justificar e apontar motivos pelos 
quais o quadro do cantor havia chegado naquela situação. 
Em 1989, já com a saúde muito debilitada, Cazuza teve 
decretada sua primeira morte: a social.

De lá para cá, mesmo se passando mais de três décadas, 
o cenário não demonstra muitas mudanças. Ainda que hoje 
a grande maioria dos veículos de comunicação abordem 
o tema com certa dose de cuidado – talvez, inclusive, 
por toda a repercussão dessa edição da Veja de 1989 – 
muitos estereótipos ainda se mantém, contribuindo para a 
manutenção e estímulo de todos os estigmas e preconceitos 
que circundam as pessoas que vivem com HIV/AIDS.

Segundo o site do Departamento de Condições Crônicas e 
Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, 
o HIV pode ser definido como: a sigla em inglês do Vírus da 
Imunodeficiência Humana. Causador da AIDS, ataca o sistema 
imunológico, responsável por defender o organismo de doenças. 
As células mais atingidas são os linfócitos chamados de T-CD4+. 
E é alterando o DNA dessa célula que o HIV faz cópias de si 
mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca 
de outros para continuar o movimento de infecção.

Considerado o responsável pela grande epidemia do século 
XX, o HIV apresentou rápida proliferação na década de 80, 
uma vez que não possuía tratamento efetivo e imediato por se 
tratar de um vírus desconhecido e ainda imprevisível. Desde sua 
descoberta até o início dos anos 90, a AIDS, doença causada 
pelo agravamento do vírus HIV, matou cerca de 30 mil pessoas 
no mundo. Quando em contato com o organismo humano, o 
DNA gerado pelo vírus ataca as células do corpo, principalmente 
as que compõem o sistema imunológico, ocasionando sua 
morte. Uma vez que os mecanismos responsáveis pela proteção 

”

SOBRE O HIV40 anos40 anos
de hiv/aidsde hiv/aids

apuração e texto por
Dayara Morais e Matheus Rodrigues

Estigma, preconceito e quebra de paradigmas do vírus da 
Aids ao longo da história

entram em processo de destruição, o organismo se torna 
cada vez mais vulnerável e desprotegido contra infecções e 
doenças oportunistas. Em seu estágio mais avançado, quando 
as células de proteção, mais especificamente as T-CD4+, 
linfócitos importantes para o sistema imunológico, estão em 
níveis muito baixos, o que é considerado quadro de AIDS, 
doenças antes consideradas simples podem ser letais.

É sempre importante que seja compreendido que HIV e 
AIDS não são exatamente o mesmo. De modo mais simples, 
HIV é o nome do vírus que ataca o sistema imunológico, 
que pode ser transmitido através de relação sexual 
desprotegida (oral, vaginal ou anal), transfusão de sangue, 
compartilhamento de objetos que perfuram ou cortam a pele 
(seringas, agulhas, alicates) ou na gestação e amamentação 
(caso não haja a prevenção da transmissão vertical – de mãe 
para filho – durante o pré-natal). A AIDS, por outro lado, é a 
doença ocasionada pelo agravamento dos níveis do vírus HIV 
no organismo, e consequentemente a queda na capacidade de 
defesa do sistema imunológico.

CENÁRIO
Ainda que as estatísticas acerca do HIV/AIDS sejam, de 

certo modo, otimistas, levando em consideração o número 
de PVHA (Pessoas Vivendo com HIV e AIDS) em tratamento 
atualmente, o número de pessoas contraindo o vírus continua 
em construindo um cenário preocupante. De acordo com 
o Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2020, publicado pela 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, cerca 
de 26 milhões de pessoas acessaram a terapia antirretroviral 
no final de junho de 2020, enquanto em 2019, o número de 
pessoas vivendo com HIV/AIDS superava 38 milhões. No 
mesmo ano, aproximadamente 1,7 milhões de pessoas foram 
infectadas com o vírus HIV.

No Brasil, de acordo com o boletim epidemiológico de 2020, 
que corresponde ao primeiro semestre do ano, foram notificados 
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), 
342.459 casos de infecção pelo HIV desde o ano de 2007. 
Destes, 152.029 (44,4%) concentram-se na região sudeste, 
que lidera o ranking, seguida pela região sul, com 68.385 (20%). 
Ainda de acordo com as notificações do Sinan, doze estados 
apresentaram taxa de detecção em gestantes que supera a 
taxa nacional no ano de 2019.

Com relação ao quadro de AIDS, estágio final de evolução 
do vírus HIV no organismo, foram identificados 1.011.617 casos 
no Brasil entre os anos de 1980 e 2020. Anualmente, são 
registrados cerca de 39 mil novos casos de AIDS no país, que 
concentram sua maioria, em distribuição proporcional, também 
nas regiões sudeste (51%) e sul (19,9%). De 2000 a junho de 

2020, os casos de AIDS totalizaram 802.078.
Quando estreitado o recorte relacionado ao gênero, os 

números apresentam diferenças expressivas. De 1980 a junho de 
2020, foram registrados 664.721 casos em homens, e 346.791 em 
mulheres. Vale ressaltar que tal recorte não apresenta amostras 
relacionadas a gêneros não-binários, bem como amostragem 
específica de pessoas transgênero, o que expressa uma 
abordagem ainda restrita às concepções binárias e tradicionais 
de gênero/identidade, não apresentando representatividade. 
Deste modo, é possível que tal fato possa contribuir para que 
os dados apresentados não sejam amplamente abrangentes.

A taxa de infecção por HIV em menores de cinco anos, 
chamada de transmissão vertical, apresentou queda de 47,2% 
em todas as regiões do Brasil nos últimos dez anos.

Quando considerado o recorte de raça e cor, a proporção de 
casos em pessoas brancas obteve uma queda de 51% nos últimos 
dez anos. No mesmo período, foi observada redução de 36,4% 
em pessoas negras, 17,6 em pardas, 26,8 na população indígena 
14,7% em pessoas amarelas. Destes, os casos mais prevalentes 
estão concentrados em mulheres negras desde o ano de 2009.

Desde 1980, ano em que se deu o início da epidemia de AIDS, 
foram notificados 349.784 casos de óbito causados por HIV/
AIDS, com maiores proporções concentradas na região sudeste 
(57,7%). Os casos de óbito que apresentam HIV/AIDS como 
causa totalizam 10.565 no ano de 2019. Proporcionalmente, 
concentram-se 39,7% na região Sudeste, 23,0% no Nordeste, 
19,1% no Sul, 11,2% no Norte e 7,0% no Centro-Oeste.

“O mundo de Cazuza está se 
acabando com estrondo e sem 
lamúrias. Primeiro ídolo popular a 
admitir que está com Aids, a letal 
síndrome da imunodeficiência 
adquirida, o roqueiro carioca 
nascido há 31 anos com o nome 
de Agenor de Miranda Araújo 
Neto definha um pouco a cada 
dia rumo ao fim inexorável.”
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PROFILAXIA

E a vida continua...,

Anjos da América,

Howard:
Sons de um gênio,

Carta para 
além dos muros,

Clube de
compras Dallas,

O ano de 1985,

ABORDAGEM

Os tratamentos existentes no combate à AIDS 
buscam impedir a proliferação do vírus no organismo, visto 
que este não tem cura. Uma vez que são administrados 
regularmente, de acordo com a orientação de um 
médico infectologista, os medicamentos antirretrovirais 
proporcionam qualidade de vida às pessoas que vivem 
com HIV, pois atuam na reconstituição do sistema 
imunológico e recuperação das células comprometidas.

Um fato importante, que vem sendo amplamente 
divulgado pelos movimentos sociais de HIV/AIDS, é o 
chamado Indetectável = Instransmissível (I=I). Quando 
uma pessoa vivendo com HIV está em tratamento 
antirretroviral regular, o vírus pode chegar a níveis 
muito baixos no organismo, tornando-se indetectável e, 
consequentemente, intransmissível de uma pessoa para 
outra nos casos de relação sexual desprotegida.

Hoje, o tratamento de HIV/AIDS apresenta, além dos 
antirretrovirais administrados após a infecção pelo vírus, 
a PEP e a PrEP, alternativas de prevenção importantes e 
muito eficientes. A PEP (Profilaxia Pós-Exposição) consiste 
na administração dos medicamentos antirretrovirais até 
72 horas após o possível contato, com risco de contágio, 
com alguma pessoa vivendo com HIV/AIDS. O uso deve 
ser mantido pelo período de 28 dias para que apresente 
resultados efetivos, e não substitui o cuidado e utilização 
do preservativo regular.

Já a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) trata-se da 
utilização dos medicamentos antirretrovirais antes de 
relações sexuais que possam apresentar algum risco de 

Nos últimos anos, diversas produções audiovisuais 
têm abordado a temática do HIV e AIDS em suas 
narrativas. Ultrapassando a linguagem endurecida da 
maioria dos veículos impressos, esses produtos têm 
possibilitado maior proximidade e identificação com o 
público em geral, pois além de explicitar, com certa dose 
de sensibilidade, a vivência de pessoas soropositivas, 
agrega representatividade de inúmeras maneiras.

Um exemplo que tem se popularizado nos últimos 
dois anos é POSE, série estadunidense disponível na 
plataforma Netflix, originalmente exibida no canal por 
assinatura FX e produzida por Ryan Murphy (Glee e Nip/
tuck). Ambientada entre o fim dos anos 80 e começo 
dos 90, a série faz emergir discussões necessárias que 
ainda hoje se fazem urgentes. A epidemia de HIV e 
AIDS presente nas duas décadas de temporalidade da 
série atravessa questões complexas como racismo, 
transexualidade, LGBTfobia, criminalidade, tráfico e uso 
de drogas e intolerância familiar.

Mais que uma obra audiovisual de qualidade, a 
série, que foi recentemente renovada para sua terceira 
e última temporada, traz para os grandes serviços de 
stream discussões e perspectivas que, até então, só 

contágio. É importante ressaltar que a PrEP não deve ser 
utilizada em caráter de emergência, como a PEP, e necessita 
de orientação médica especializada. Atualmente, os 
grupos considerados população-chave são prioridade na 
utilização da PrEP (gays e outros homens que fazem sexo 
com homens, pessoas trans, trabalhadoras(es) do sexo e 
casais sorodiferentes (quando apenas um dos parceiros é 
uma pessoa vivendo com HIV/AIDS).

Durante muitos anos, o Brasil esteve no topo da lista 
dos países de referência no tratamento do HIV/AIDS. 
Mesmo sendo um dos únicos países no mundo que 
oferece o tratamento antirretroviral totalmente gratuito 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o país se encontra 
hoje em um caminho de sucateamento e deterioração 
dos departamentos e movimentos que faziam o 
acompanhamento das pessoas vivendo com HIV/AIDS.

A construção de políticas públicas e a proximidade 
com movimentos sociais foram os mecanismos mais 
efetivos na luta contra o HIV/AIDS ao longo dos anos. É 
importante que hajam investimentos, estudos e diálogo 
para que seja possível continuar com o avanço no 
tratamento e diminuição do contágio.

As informações citadas, bem como os boletins 
epidemiológicos de anos anteriores, estatísticas e dados 
sobre o acesso ao tratamento antirretroviral estão 
no site do Departamento de Doenças de Condições 
Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do 
Ministério da saúde, no endereço www.aids.gov.br.

se encontravam em nichos muito específicos da própria 
comunidade LGBTQIA+. Cada um dos episódios das suas 
duas temporadas conduz o espectador por uma viagem 
no tempo, onde cada evento diário pode ser sentido na 
pele, com vigor e sem meios termos.

E para além da série enquanto produto de ficção 
de primeira, que reforça com primor a importância do 
legado deixado por aquelas e aqueles que sobreviveram 
e resistiram, POSE possui o maior elenco transgênero 
da história da televisão: mais de 50 pessoas envolvidas 
tanto na frente quanto atrás das câmeras. O elenco é, 
também, predominantemente negro, contando com 
apenas três atores brancos na grade regular. Muito mais 
que apenas um seriado, POSE faz história ao apresentar 
para o público com veracidade e respeito trajetórias de 
dor, sofrimento e superação que, mesmo se tratando de 
ficção, representam tudo aquilo que viviam as pessoas 
presentes na cena retratada pela trama.

Há muitos outros produtos igualmente responsáveis 
na maneira como abordam o tema e merecem ser vistos, 
pois contribuem para uma discussão mais precisa e humana 
sobre as vivências de pessoas soropositivas, como:

de 1993, é um dos primeiros 
produtos audiovisuais que aborda a 
AIDS, tendo como tema central as 
brigas entre a comunidade médica 
e os órgãos governamentais que 
impediram o avanço nos estudos 
do tratamento do vírus HIV no 
ápice da epidemia;

de 2013, conta a história de 
um homem heterossexual 

diagnosticado com AIDS em 
1986. Extremamente homofóbico, 

começa a contrabandear drogas 
ilegais do México para tratamento 

e desenvolver relações inesperadas.

de 2003, é a primeira obra 
audiovisual que aborda o tema a 
partir do ponto de vista LGBTQIA+. 
Com grandes nomes no elenco, 
como Meryl Streep e Al Pacino, a 
minissérie adaptada de uma peça 
de teatro foi premiada e altamente 
elogiada pelos críticos;

de 2018, conta a história de Howard 
Ashman, compositor por trás de 
canções reconhecidas como o tema 
de Aladdin, A Pequena Sereia e A Bela 
e a Fera. Ashman foi um personagem 
marcante na epidemia de HIV/AIDS 
nos Estados Unidos, e morreu no 
auge da sua carreira, em 1991, aos 40 
anos de idade;

de 2019, retrata a epidemia do 
HIV/AIDS no Brasil através de 
entrevistas com médicos, ativistas 
e pacientes. Aborda as campanhas 
de conscientização, vivências e o 
impacto do estigma no avanço da 
epidemia. 

também de 2018, é um filme em 
preto e branco que conta, de 

maneira comovente, a história de 
um jovem que retorna à casa de 
seus pais quando acredita estar 

próximo da morte por HIV/AIDS.

Apesar de existirem conquistas importantes e uma evolução 
significativa no combate aos casos de HIV/AIDS ao redor do 
mundo, os últimos anos também carregam números expressivos 
de desgaste, descaso e, principalmente, irresponsabilidade com 

Filadélfia,
também de 1993, conta a história 
de um advogado demitido de um 

prestigiado escritório após revelar 
que vivia com Aids. O filme rendeu 

a Tom Hanks, que interpreta o 
protagonista Andrew Beckett, o 

Oscar de Melhor Ator, enquanto 
Street os Philadelphia, de Bruce 
Springsteen, levou o de Melhor 

Canção Original. O elenco conta 
ainda com nomes como Antonio 
Banderas e Denzel Washington.

a evolução do vírus e iminência da doença. É preciso que seja 
retomada a atenção e cuidado com que as lutas foram travadas 
no início da epidemia, uma vez que ainda não foi encontrada cura 
ou maneiras mais efetivas de acompanhamento e tratamento.



É descrita, pela primeira vez, a 
Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida.

O comissário de bordo franco-canadense Gaetan Douglas, falecido no ano anterior, é 
considerado o paciente zero da AIDS, após o cruzamento de relatos de homens que haviam 
tido relações sexuais com comissário. No Brasil, são confirmados os primeiros sete casos em 
São Paulo. Ainda neste ano, são registrados casos de AIDS em 14 países, e a imprensa começa a 
identificar a doença como “Peste Gay” ou “GRID” (Gay-Related Immune Deficiency).

É promovida a primeira Conferência sobre AIDS na cidade 
norte-americana de Denver. Já são confirmados casos da doença 
em 33 países, três mil apenas nos EUA, com 1.283 óbitos. O vírus 
da AIDS é isolado por cientistas e pesquisadores.

É introduzido no mercado o teste sorológico para diagnóstico do HIV. Morre Rock 
Hudson, ator estadunidense de famosos filmes da década de 50, tornando-se a 
primeira figura pública com morte ocasionada pela AIDS. É promovida a primeira 
Conferência Internacional de AIDS em Atlanta, no estado norte-americano da 
Geórgia, quando o mundo já apresentava casos da doença em 51 países.

São documentadas as primeiras experiências de 
utilização da Zimovudina (AZT) em Paris, na segunda 

Conferência Internacional de AIDS. É mobilizada a 
primeira estratégia global de combate à AIDS pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). É fundada no 
Brasil a ABIA – Associação Brasileira Interdisciplinar de 

AIDS, referência na luta e conscientização.

A Princesa Diana inaugura o primeiro hospital especializado no 
tratamento de AIDS na Inglaterra, logo após contribuir na 

construção de um olhar menos preconceituoso e mais humano 
para com as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Em novembro, 

62.811 casos já haviam sido notificados à OMS, em 127 países. O 
governo norte-americano começa a direcionar recursos para a 

construção de programas de prevenção do HIV/AIDS.

Em 1º de dezembro, a OMS 
estabelece o Dia Mundial de 

Luta Contra a AIDS com o 
tema "Junte-se ao esforço 

mundial".

Novos medicamentos de tratamento das infecções oportunistas são 
introduzidos no mercado, ocasionando queda de 20% no valor do AZT. O 

DDI, antirretroviral desenvolvido para pacientes com intolerância ao AZT, é 
autorizado pela FDA (Food and Drug Administration), agência federal do 

Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.

40 ANOS DE HIV/AIDS
O caminho, evolução e conquistas da luta contra o HIV/AIDS nas últimas quatro décadas

1981

Mais de 307 mil casos de AIDS são oficialmente 
notificados à OMS. No Brasil, é fundada a Sociedade 

Viva Cazuza logo após a morte do cantor, primeira 
figura pública a expor sua sorologia na mídia.

1990

É projetada nas torres do Congresso Nacional a frase 
tema da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com 

HIV/AIDS (RNP+Brasil), “Eu me escondia para morrer, 
hoje me mostro para viver”, como forma de tributo às 

vítimas da doença no Brasil.  O do antirretroviral 
Tenofovir é reduzido em 50%, enquanto as notificações 

de AIDS no país já superam 433 mil.

2006
É inaugurada a primeira fábrica estatal de preservativos do Brasil, e a primeira 

do mundo a utilizar o látex de seringal nativo. É concluído o processo de 
nacionalização de um teste que permite detectar a presença do HIV em 

apenas 15 minutos, produzido pela FioCruz. O país investe US$10 milhões na 
instalação de uma fábrica de medicamentos antirretrovirais em Moçambique. 

O Prêmio Nobel de Medicina é entregue aos franceses Françoise Barré-Si-
noussi e Luc Montagnier pela descoberta do HIV, causador da AIDS.

2008

O Ministério da Saúde distribui a marca 
recordista de 465,2 milhões de preservativos. 
O Programa Nacional de DST e AIDS torna-se 
departamento da Secretaria de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde. Já são 544.846 
casos de AIDS no país.

2009
Governos do Brasil e África do Sul distribuem 30 mil camisinhas e folders sobre 
prevenção da AIDS e outras ISTs durante a Copa do Mundo de Futebol. É lançada a 
Pesquisa sobre Comportamento, Atitudes e Práticas Relacionadas às DST e AIDS da 
População Brasileira de 15 a 64 anos de idade (PCAP 2008). Mais de duas mil agências 
dos Correios promovem campanha inédita contra a AIDS. É lançada a campanha de 
carnaval de combate à AIDS, estimulando a utilização do preservativo e realização 
da testagem. O número de casos registrados no Brasil chega a 592.914.

2010
Ocorre em Nova Iorque a Reunião de Alto Nível sobre AIDS. No Brasil, é 
lançada no Congresso Nacional a Frente Parlamentar Nacional em 
HIV/AIDS e outras DSTs, composta por 192 deputados e senadores. É 
anunciada a produção nacional de dois novos medicamentos para AIDS, 
atazanavir e raltegravir,  por meio de Parcerias Público-Privadas. O Ministério 
da Saúde distribui o atazanavir em todo o Brasil.

2011

Magic Johnson, jogador de basquete estadunidense, 
anuncia ser portador do HIV. Morre Freddie Mercury, 
vocalista da banda Queen, vítima de complicações pela 
AIDS. O uso do DDC é autorizado pelo FDA. O número de 
casos nos EUA alcança a marca de 200 mil, com 133 mil 
mortes. No Brasil, é iniciado o processo para aquisição e 
distribuição dos medicamentos antirretrovirais. 11.805 casos 
de AIDS são notificados no Brasil, e 10 milhões de 
infectados por HIV no mundo.

1991
Mais de 3,7 milhões de 
novas infecções são 
registradas no mundo, e 
mais de 350 mil crianças 
são infectadas por 
transmissão vertical.

1993
A AIDS se torna a principal causa de morte 
entre americanos com idade entre 25 e 44 anos. 
400 mil pessoas nos Estados Unidos haviam 
desenvolvido a AIDS com 250 mil mortes desde 
o início da epidemia. É criado o UNAIDS, união 
de cinco agências de cooperação de membros 
da ONU (Unicef; Unesco; UNFPA; OMS; e UNDP) 
com o objetivo de promover ações de 
conscientização e prevenção em escala global.

1994
No Rio de Janeiro, de 6 a 11 de novembro, acontece o Fórum 
2000 – 1º Fórum e 2ª Conferência de Cooperação Técnica 
Horizontal da América Latina e do Caribe em HIV/AIDS e 
DST. Em Durban, na África do Sul, é promovida a 13ª 
Conferência Internacional sobre AIDS, que expõe que 8,8% 
dos adultos africanos são soropositivos, além do grande 
índice de mortalidade por AIDS no continente: 17 milhões 
de pessoas morreram, dentre elas 3,7 milhões de crianças.

2000

No Brasil, o Ministério da Saúde lança portaria que define as modalidades dos 
serviços de Atenção às DST e AIDS. Testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites 
Virais passam a ser realizados por enfermeiros. O Departamento de Vigilância, 
Prevenção e Controle das IST, do HIV/AIDS e das Hepatites Virais publica 
novas recomendações para tratamento de pessoas vivendo com HIV e AIDS 
no Brasil. É aprovado novo Protocolo Clínico de Tratamento de Adultos com 
HIV e AIDS, que garante tratamento a todos os brasileiros com HIV.

2013

19,5 milhões dos 36,7 milhões de pessoas vivendo com HIV tiveram 
acesso ao tratamento, e as mortes relacionadas à AIDS caíram de 

1,9 milhão em 2005 para 1 milhão em 2016. Entre as pessoas vivendo 
com HIV, 18,2 milhões têm acesso à terapia antirretroviral.

2016
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autoriza a comercialização de 

autoteste para o HIV em farmácias. A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) passa a ser 
ofertada pelo SUS. Ocorre o aumento no número de novas infecções por HIV em 

cerca de 50 países, e as novas infecções globais por HIV apresentam queda de 
apenas 18% nos últimos sete anos.

2017
É publicado no dia 17 de maio o decreto de número 9795, do Governo Federal, que extingue o Departamento de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST), AIDS e Hepatites Virais, incorporando no Departamento de Doenças de Condições Crônicas e 
Infecções Sexualmente Transmissíveis. 37,9 milhões de pessoas no mundo vivem com HIV, sendo que 23,3 milhões têm acesso à 

terapia antirretroviral. São estimados 1,7 milhão de novas infecções e 770 mil mortes de doenças relacionadas à Aids. Desde o 
início da epidemia, foram registrados 74,9 milhões de pessoas infectadas, com 32 milhões de mortes.

2019

O governo brasileiro inicia a 
quebra de algumas patentes 

farmacêuticas, proporcionando a 
negociação com a indústria 
internacional e redução dos 

preços dos medicamentos 
vendidos no país.

2001
É criado o Fundo Global para o Combate à 

AIDS, Tuberculose e Malária, sistema de 
captação e distribuição de recursos para o 

controle de doenças infecciosas para países 
em desenvolvimento. A UNAIDS faz projeção 

de mais de 70 milhões de mortes por AIDS 
nas duas décadas seguintes.

2002
No Brasil, ocorrem três congressos 

simultaneamente, na cidade de Recife: o 
V Congresso Brasileiro de Prevenção em 
DST/AIDS, o V Congresso da Sociedade 

Brasileira de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e AIDS e o I Congresso 
Brasileiro de AIDS. O número de casos 
da doença no país já chega a 362.364.

2004
Makgatho Mandela, filho de 
Nelson Mandela, morre em 

consequência da AIDS, aos 54 
anos. O tema do Dia Mundial 

de Luta Contra a AIDS no Brasil 
aborda o racismo como fator de 

vulnerabilidade para a 
população negra.

2005

É anunciada a estratégia de terapia com a junção de três 
medicamentos, na Conferência Internacional de Vancouver, 
com efeitos mais efetivos que a profilaxia anterior. É 
anunciado pela UNAIDS a queda no número de novas 
infecções em diversos países. No Brasil, é promovido o 1º 
Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e AIDS, em 
Salvador.

1996
A UNAIDS anuncia que 
o número mundial de 
pessoas infectadas já 
supera 30 milhões, 
cenário muito superior 
ao esperado.

1997

1986198719881989
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Vanessa Campos tem 48 anos, é ativista, mãe de três filhos, e vive com HIV/Aids há três décadas. Vivendo em Manaus, 
no estado do Amazonas, atua como Secretária Nacional de Informação e Comunicação da Rede Nacional de Pessoas 
Vivendo com HIV (RNP+Brasil), é colunista do site Saúde Pulsando, na coluna Cor de Rosa Choque e idealizadora da página 

Soroposidhiva, ativa desde 2018, onde trata de suas vivências, feminismo e políticas públicas de saúde. A seguir, Vanessa fala sobre 
suas vivências, maternidade, políticas públicas e ativismo sob a ótica de uma pessoa vivendo com HIV/Aids.

Quando você recebeu o diagnóstico, e como foi a experiência 
de, naquele momento e contexto, se ver enquanto soropositiva?

Eu tinha um namorado, foi meu primeiro parceiro sexual e eu 
comecei a ter relações sexuais com ele no finalzinho de 1989, 
quando eu tinha 17 anos. Mais ou menos 1 mês e meio depois, 
logo na primeira semana de janeiro de 1990, tive a infecção 
aguda por HIV. Na época eu não tive noção, então fui a uma 
médica que atendia nossa família há anos. Ela me pediu uma 
bateria de exames, mas não pediu o teste de HIV. Só se falava 
da AIDS e que as pessoas que tinham AIDS eram homossexuais, 
ou trabalhadores e trabalhadoras do sexo, ou pessoas que 
usavam drogas injetáveis, então eu não estava dentro do que se 
chamava “grupo de risco”. Eu era uma adolescente que só tinha 
um parceiro, um namorado aparentemente saudável, então 
ninguém me pediu teste de HIV. Eu costumo dizer que nós, 
mulheres cisgênero, fomos algumas das mais prejudicadas no 
início da pandemia de AIDS com essa história de grupo de risco, 
porque a gente não se achava correndo o risco de ter AIDS, e 
na verdade eu sou a prova viva de que não precisava transar 
com muita gente, bastava ter relação sexual sem prevenção 
adequada.
Como disse o Cazuza, em entrevista para a Marília Gabriela: 
“a AIDS é um tayerzinho elegante, que caiu como uma luva 
no corpo da direita e do fundamentalismo religioso”. Então, é 
isso. A AIDS veio justamente para estigmatizar aqueles corpos, 
aquelas orientações sexuais que a própria direita e a igreja não 
aceitavam. 
Dois anos depois disso, meu namorado morreu de AIDS. Ele 
teve uma meningite criptocócica causada por um fungo, com 19 
anos. Só assim eu descobri. Eu fiz a coleta de sangue, o material 
foi enviado para São Paulo, porque aqui em Manaus não tinha 
laboratório que fazia o teste e esperei dois meses e meio pra 
receber o diagnóstico.

Quais foram as principais dificuldades que você encontrou após 
o diagnóstico?

O que pra muita gente, hoje, ainda parece ser uma sentença 
de morte no primeiro momento, não foi diferente pra mim. Na 
verdade, pra mim era uma sentença de morte. Hoje não é mais, 
porque tem tratamento eficaz, então a pessoa que recebe isso, 
tem o choque, pensa logo que vai morrer, mas se ela encontra 
um profissional de saúde comprometido e atualizado pra fazer 
o acolhimento, ela vai saber que pode continuar tendo, sim, 
uma qualidade de vida, continuar seguindo seus planos. Mesmo 
com toda a questão da evolução da ciência e do tratamento, 
a gente sabe que psicologicamente o choque é profundo 
porque o estigma, o preconceito e a discriminação continuam 

os mesmos do início da epidemia. Eu acredito que a maior 
diferença hoje é essa questão de ter todo o tratamento e um 
protocolo, de ter pessoas falando sobre na internet, se você 
pesquisar, vai encontrar pessoas vivendo com HIV, falando da 
sua vivência. Nesse sentido, tudo isso afasta a solidão, a total 
solidão. Na minha época, pra além de não ter tratamento 
nenhum, era realmente uma sentença de morte porque muitas 
pessoas que recebiam o diagnóstico até morriam mais rápido, 
pois psicologicamente isso acabava abalando a pessoa. Ninguém 
queria sentar na mesma cadeira, estar no mesmo ambiente que 
uma pessoa que descobria que estava com AIDS nos anos 80 
até por volta de 2000. As pessoas tinham medo de respirar 
o mesmo ar, de beber no mesmo copo, e a ciência ainda não 
sabia se isso era perigoso ou não. Não tinha nada que dizia, no 
início da epidemia, que essas coisas não colocariam ninguém 
em risco, então era um isolamento mesmo. Eu tive muita 
sorte porque tenho uma família que me acolheu. Eu nunca fui 
discriminada pela minha família, e isso fez toda a diferença, 
e continua fazendo até hoje. O acolhimento da família, de 
pessoas próximas, é fundamental pra que a pessoa que recebeu 
o diagnóstico consiga digerir melhor toda essa nova realidade 
que ela vai ter que aprender a administrar na vida dela.

Você recebeu o diagnóstico muito jovem, e num momento onde não existia uma perspectiva tão otimista quanto ao tratamento do 
HIV. O que você acredita que contribuiu para que você conseguisse superar as expectativas que, na década de 90, não eram muito 
positivas?

Eu sempre fui uma pessoa com um estilo de vida muito saudável, sempre me cuidei, não fumava cigarro, nunca gostei de bebida 
alcoólica, o pouco que eu bebia era um vinho em alguma data especial, então eu não tive o problema de ser uma pessoa que fizesse 
uso de álcool ou qualquer tipo de droga e isso protegeu meu organismo. A AIDS, quando chegou em mim, encontrou um organismo 
muito bem cuidado, que não estava sobrecarregado com essas substâncias. E eu acredito que isso, inclusive, permitiu que eu chegasse 
até aqui. Já são mais de 30 anos vivendo com HIV.  A AIDS quando chegava na vida das pessoas, que a gente chama de população-
chave, o “grupo de risco” daquela época, já eram pessoas que vinham nesse ritmo de abuso de drogas, então o organismo estava 
muito sofrido, e o HIV vinha e era realmente desenvolvido muito rápido. Eu costumo falar que eu sou uma pessoa que tem muitos 
privilégios, por isso cheguei até aqui. Muitas da minha época não venceram essa fase difícil, porque eram pessoas que estavam em 
situações de extrema vulnerabilidade social, trabalhadoras e trabalhadores do sexo, pessoas que não tinham uma base familiar pra 
dar suporte. Os homossexuais e travestis eram muito discriminados na sociedade, expulsos de casa, então tudo isso, quando a AIDS 
chegava nessas pessoas, já as encontrava numa situação muito complicada.

Os seus três filhos nasceram em Manaus e após o diagnóstico?

Eu costumo dizer que, pra mim, foi muito complicado porque eu 
morava numa cidade pequena, Manaus era uma cidade muito 
pequena naquela época, e eu e meu namorado éramos de uma 
classe social privilegiada financeiramente. O pai dele era médico, 
tinha uma maternidade, o meu era um negociante muito próspero, 
então a gente vivia numa bolha menor ainda, todos os nossos 
amigos sabiam que ele tinha morrido de AIDS, porque essas 
coisas se espalham como um rastilho de pólvora, então eu era 
a namorada do cara que morreu de AIDS. Onde eu andava, as 
pessoas cochichavam, apontavam, ninguém queria ficar perto de 
mim. Era muito complicado continuar morando aqui, então eu 
fui embora. Eu e meu pai éramos muito amigos, tínhamos uma 
relação de amizade profunda, e eu achava que eu ia morrer 
rápido, como o Cazuza morreu, definhando, e eu acreditava que 
meu pai não ia suportar me ver morrendo daquele jeito, então eu 
decidi que iria embora para o Rio de Janeiro. Eu me sentia muito 
bem fisicamente, na verdade eu não me sentia doente, e eu decidi 
que ia trabalhar e fazer minha faculdade. Então eu comecei a 
fazer faculdade de Processamento de Dados na Veiga de Almeida, 
e trabalhar. Assim, eu pensei: o pouco tempo que eu tiver de 
vida, eu vou fazer o que eu faria se eu não estivesse com AIDS. 
Enquanto meu organismo aguentar, eu vou fazer. E minha vida no 
Rio foi assim. Até que eu conheci uma pessoa que eu comecei 
a me relacionar.. Desse relacionamento eu tive um filho, meu 
primeiro filho, que nasceu em dezembro de 1993, no Rio. Depois 
disso eu me separei, tive mais duas filhas.
Eu sempre acreditei que eu precisava aproveitar da melhor maneira 
possível o pouco tempo que me restava.

Em abril de 1989, a revista Veja trouxe como capa uma imagem 
de Cazuza, que naquele momento se encontrava pesando cerca 
de 40kg, com a manchete Cazuza - Uma vítima da AIDS agoniza 
em praça pública. Como você enxergava a abordagem da mídia 
com relação a pessoas vivendo com HIV depois do diagnóstico? 
E acredita que houve uma evolução na maneira como a questão 
é abordada nos diferentes veículos?

Essa capa do Cazuza foi uma tremenda “trairagem”. Se você 
assistiu o filme do Cazuza, a mãe dele ficou muito revoltada, o 
próprio Cazuza ficou muito revoltado com a forma como a mídia, 
a Veja, abordaram a entrevista. Ele ficou muito feliz quando foi 
convidado pra falar da AIDS. Eu, pessoalmente, sou muito grata 

Foto: Arquivo pessoal

Capa da revista Veja do dia 26 de abril de 1989

30 30 anos de sanos de sobrevivencia:obrevivencia:
maternidade, ativismo e esperanca
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ao Cazuza, e acredito que a maioria das pessoas que também 
tiveram diagnóstico naquela época também eram, porque ele 
teve a coragem de botar a cara dele, de botar o bloco dele 
na rua, enquanto muitos outros artistas morriam escondidos, 
porque não tinham coragem de enfrentar o estigma e a 
discriminação. Falar da AIDS dele, naquela época, representava 
muito. Ele pensou que aquela entrevista teria outro viés, e na 
verdade colocaram ele como um espantalho, pra aumentar 
ainda mais o estigma e a discriminação contra as pessoas que 
viviam com AIDS. A ideia dele com a entrevista não era essa. 
Muitas vezes acontece isso com a gente até hoje. As pessoas 
querem nos entrevistar, e querem colocar o olhar delas sobre 
o que a gente fala, e acabam distorcendo muito o que a gente 
conta.
Enquanto adolescente eu era fã do Cazuza, adorava as músicas 
dele, e pra mim foi um choque quando ele morreu, porque eu 
pensava: vou morrer também. E sem contar que eu não tinha 
os recursos financeiros que ele tinha. O Cazuza experimentou 
o AZT, mesmo sendo um grande veneno, mas infelizmente 
naquela época era o único que tinha. Ele combatia por um tempo 
o HIV, mas matava a gente por dentro de diversas formas. O 
Cazuza teve acesso a uma medicação que quase ninguém no 
Brasil teve acesso, ele teve que ir para os Estados Unidos para 
ter acesso a esse tratamento.
Então, naquela capa do Cazuza, ele foi queimado em praça 
pública. Ele queria colocar a cara dele, mas não pra ser tratado 
daquele jeito. Eu acho que é isso, a sociedade sempre quer 
mostrar a gente pra servir de exemplo. Sabe aquele pessoal 
que era guilhotinado na idade média e dependuravam o corpo 
pra servir de exemplo pros outros não fazerem? Eu acho que foi 
isso que fizeram com o Cazuza, ele foi mostrado assim, dessa 
maneira, pra que a sociedade visse qual era o fim dos gays, das 
pessoas que usavam álcool e outras drogas, que se prostituiam, 
ou seja, o fim desse povo que não vale nada pra sociedade é 
esse. É isso que espera vocês. Era essa a mensagem.
E essa é a pedagogia do medo, que por muitos anos foi usada 
pra falar de prevenção, pra alertar sobre a aids. E é assim até 
hoje. A pedagogia do medo voltou a ser usada nos dias de hoje, 
e isso é um retrocesso total. É uma pedagogia que pune, que 
expõe pessoas e diz assim: olha, esse grupo de pessoas vai 
morrer disso, porque buscaram isso. E esse método é nojento, 
totalmente discriminatório e não produz conscientização. Ela 
produz segregação, estigmatização, medo, menos prevenção. 
Porque se, de fato, essa pedagogia do medo produzisse 
prevenção, a gente não tinha uma epidemia crescente com 12 
mil mortes por ano no Brasil. A prevenção precisa ser feita com 
outro olhar, não com a discriminação.

Nós vivemos numa sociedade que nos estigmatiza e rotula 
frequentemente. Naquele momento, além de ser mulher numa 
sociedade estruturalmente machista, você se tornaria uma mãe 
soropositiva. Como você se sentiu quando engravidou do seu 
primeiro filho? Quais foram as principais dificuldades?

A gente não tinha tratamento nenhum quando eu engravidei. 
Nós passamos a ter tratamento antirretroviral pelo SUS a partir 
do segundo semestre de 1996. Antes disso não tinha nada. 
A minha gravidez não foi planejada. Eu não queria ter 
filhos naquele momento. Não existia tratamento pro HIV 
e os anticoncepcionais baixavam muito a imunidade das 
mulheres, não eram modernos como os de hoje, então não 

era aconselhado tomar anticoncepcional. Só me restava o 
preservativo pra prevenir a gravidez ou qualquer IST. Só que 
esse cara que eu conheci, que eu comecei a me relacionar, sabe 
quanto você está afim da pessoa, você deixa claro que não é 
aquela pessoa que quer viver a vida toda? Eu engravidei porque 
ele tirou o preservativo sem que eu percebesse, pois queria que 
eu engravidasse. Eu disse: olha, eu estou no meu período fértil, 
não tomo anticoncepcionais, não posso ter filho por causa da 
minha situação e você não pode correr risco. Eu sempre dizia 
pra ele. Só que eu já queria pular fora daquela relação, que era 
um relacionamento abusivo, hoje eu sei que era. E ele acertou. 
Ele queria me engravidar pra me manter na relação, e acertou.
Foi uma gravidez terrível, do início ao fim, porque não tinha 
remédio pra tomar, não tinha nada. O único protocolo de 
orientação para uma mulher grávida com HIV naquela época 
era que não podia amamentar, o que persiste até hoje pois corre 
risco de transmissão para o bebê, mesmo com a carga viral 
indetectável, e o parto teria que ser cesariana, pois dessa forma 
a criança ficava menos exposta que no parto natural. Mas não 
era uma garantia de que o bebê não nasceria com HIV, de que 
poderia se infectar durante a gestação ou o parto.
Quando meu filho nasceu, e eu digo mais uma vez que tive o 
privilégio de ter uma equipe médica de um hospital particular 
pra me atender, pude escolher a equipe que ia fazer meu parto. 
Tive meu filho em uma das melhores maternidades do Rio de 
Janeiro, não sofri discriminação da equipe médica em nenhum 
momento, fui muito bem tratada e meu filho também. Quando 
meu filho completou 2 anos é que eu tive certeza de que ele 
não havia contraído HIV, pois não tinha como saber antes. Então 
eu tive que esperar o organismo dele eliminar os anticorpos 
que ele adquiriu de mim, pra depois ele poder ser testado e 
realmente ter certeza de que ele não tinha o HIV. Então foram 
dois longos anos de muita angústia, porque ele era uma criança 
super alérgica, vivia com pneumonia, e eu sempre achava que era 
o HIV, quando na verdade ele só era uma criança alérgica. Mas 
era um sofrimento, durante a gravidez minha imunidade baixou 
muito, eu tive muita alergia, fiquei coberta de feridas da cabeça 
aos pés. Fora o psicológico bombardeado, né.

A gestação das suas outras filhas também foi difícil? Como foi 
a experiência?

A diferença é que nas outras já existiam antirretrovirais, em 99, 
mas eu fui pra maternidade pública, fui fazer pré-natal no SUS, 
e fui descobrir o que é, realmente, não ter o poder aquisitivo 
pra escolher quem vai te atender. E a discriminação foi muito 
pesada, sofri muita violência obstétrica nos meus dois partos. 
Me davam garrafas de água sanitária pra eu levar pro banheiro 
e desinfetar os espaços que eu usava, minha sorologia era 
revelada na caderneta da criança. Colocaram em letras garrafais 
na caderneta da minha filha mais nova: CRIANÇA FILHA DE 
MÃE HIV+. Eu só vi quando cheguei em casa, porque estava 
desesperada pra chegar em casa depois de tudo que eu sofri, 
que não olhei a caderneta. Quando cheguei em casa, tirei tudo 
da bolsa e vi aquilo na caderneta eu quase passei mal.
A família do pai delas não sabia do meu HIV, porque ele não 
contou, não queria que a família dele soubesse, só a minha sabia. 
E isso também era uma luta, porque eu não podia amamentar e 
eles me cobravam a amamentação, queriam saber porque essa 
mulher não amamenta essa criança. “É só vaidade, não quer que 
o peito caia”. Eram muitos julgamentos.

Na própria maternidade, em 2001, quando minha caçula nasceu, minha ex-cunhada foi ficar com a criança e minha 
sorologia quase foi exposta pra ela. A pediatra ficava fazendo a ronda, viu ela trocando a fralda da minha filha 
e saiu gritando no meio da enfermaria, questionando porque aquela mulher estava pegando aquela criança sem 
luva. E foi muito difícil explicar pra minha cunhada. Eu não contei, mas disse que era porque eu estava com suspeita 
de hepatite, e as fezes da minha filha poderiam ter alguma coisa. Eu tive que inventar uma desculpa na hora pra 
não ser exposta.

Recentemente você publicou nas suas redes sociais uma imagem sua no período de gestação, com o título 
“As mulheres vivendo com HIV/AIDS sofrem violências obstétricas potencializadas pelo estigma, preconceito e 
discriminação”. Você enfrentou situações de violência obstétrica nas suas gestações? E você acredita que essas 
situações acontecem ainda hoje?

Totalmente. Isso nunca mudou. A grande maioria das mulheres de baixa renda, que dependem da maternidade 
pública, sofrem sistematicamente toda essa humilhação, esse retardamento no atendimento pra fazer o parto. 
Tudo que eu passei, elas continuam passando. Pra você ter ideia, recentemente, uma mulher de Palmas, no 
Tocantins, me procurou no meu perfil pessoal do Facebook e me disse o seguinte: Vanessa, eu te acompanho 
desde 2017, quando recebi meu diagnóstico. Eu fui pra internet procurar alguma mulher que falasse sobre o HIV e 
te encontrei e comecei a seguir. E foi isso que me salvou da vontade de me matar, pois vi que havia uma mulher 
vivendo há tantos anos, que teve filhos, que se relacionou, então isso me deu coragem pra enfrentar e seguir 
meu tratamento. Mas eu engravidei, meu bebê tem 1 semana de vida, estou em casa e, agora que fui pegar a 
caderneta de vacinação dos meus filhos (gêmeos) eu vi que colocaram 3 vezes na caderneta dos meus filhos 
a minha sorologia, em 3 pontos diferentes. Eu estou desesperada, ninguém da minha família sabe, só eu e meu 
marido sabemos, ninguém da família dele sabe, como que eu vou levar essa caderneta onde eu for? Minha cidade 
é pequena, qualquer posto de saúde que eu for, vão saber.
Ou seja, eu sofri isso em 99, sofri em 2001, e em pleno 2020, às vésperas de se completar 40 anos de epidemia 
de HIV, nós mulheres continuamos sendo discriminadas, humilhadas e expostas. A gente precisa falar, denunciar. 
Não dá pra viver assim

Em 1º de dezembro de 2016 você tornou pública sua 
condição nas suas redes sociais. Como foi o retorno de 
quem te seguia e acompanhava? Como sua família e amigos 
lidaram com a situação?

Minha sorologia passou a ser pública quando eu vivia em 
Joinville. Antes disso, minha sorologia não era pública e eu 
não fazia parte do ativismo, justamente pra proteger meus 
filhos.
Eu nunca tive dificuldade de falar pra minha família, 
meus amigos próximos. Todos sempre souberam. Mas pra 
relacionamento, afetivo e sexual, sempre foi muito difícil. 
As pessoas somem, simplesmente somem. Com o pai do 
meu primeiro filho eu não tive essa dificuldade, porque eu 
falei e ele lidou bem. Com o pai das minhas filhas, também. 
Depois disso, eu nunca mais tive um relacionamento. É 
muito difícil encontrar um relacionamento nessa condição. 
As mulheres, por si só, separadas e com filhos, já são 
discriminadas e os ‘caras’ não querem namorar porque 
acham que vão ter que carregar os filhos nas costas. E aí, 
quando a mulher diz, nesse pacote todo, que ainda tem 
HIV, aí o cara “vaza”. Então, de lá pra cá eu nunca mais 
tive um relacionamento. Nenhum. Porque nunca teve um 
homem que encarasse isso.
Quando, em 2016, em conversa com as minhas filhas, eu 
disse que queria tornar minha sorologia pública no Facebook, 
e elas já estavam preparadas, eu fiz um texto contando 
minha história com o HIV, e publiquei.

Depois disso, quando comecei a falar nas redes sociais 
sobre meu HIV e pesquisar mais sobre o assunto, foi que 
eu conheci a Rede Mundial de Pessoas Vivendo com HIV e 
Aids e um mundo se abriu. Ali, eu vi pessoas falando sobre 
ONGs, que eu nem sabia da existência, como o GIV (Grupo 
de Incentivo à Vida), o Pela Vida Rio, Pela Vida São Paulo. 
Quando comecei a ouvir falar desses locais eu pensei: nossa, 
mas tem isso? Aí, sim, eu entendi que, se eu consegui ficar 
viva até ter acesso aos antirretrovirais, em 1996, é porque 
existia um monte de gente que já falava sobre seu HIV 
lá atrás, que já lutava pra que os antirretrovirais fossem 
distribuídos pra todo mundo através da rede pública de 
saúde.
Quando surgiram os remédios, que eu vi na televisão que 
eles chegariam, eu pensei que aquilo era um milagre, que 
era uma boa vontade do governo. Eu não tinha ideia de 
que muita gente precisou morrer lutando, botando a cara, 
sofrendo preconceito e discriminação enquanto eu estava 
lá, na minha redoma. Então, eu me senti tão devedora, que 
eu precisava fazer alguma coisa também. Muita gente tinha 
morrido pra que eu tivesse vida, então eu tinha que dar 
minha contribuição.
E eu fiquei muito feliz quando minhas filhas aceitaram. Eu 
jamais iria expor minha sorologia se elas não tivessem 
estrutura psicológica pra enfrentar também o estigma que 
cairia sobre elas.
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Nos últimos anos tem sido levantada a questão sobre inclusão de mulheres cisgênero hetero e bissexuais na discussão e pesquisa 
sobre a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição), uma vez que não são consideradas população-chave. Qual você considera ser a importância 
desse movimento? Quais seriam as principais mudanças para mulheres vivendo com HIV/AIDS?

Na verdade, nós pedimos que as mulheres sejam incluídas no protocolo de PrEP. Porque mulher cisgênero já está incluída como 
população-chave, mas especificamente enquanto trabalhadora sexual ou fazendo parte de um casal sorodiferente. O que a gente 
precisa, enquanto mulher cisgênero que não temos HIV, é ter acesso à PrEP. As mulheres que estão fora da população-chave da PrEP 
são as mais afetadas pelo HIV, pois não têm autonomia pra exigir o uso de preservativo dos seus parceiros. A PrEP é uma decisão 
dela, o homem não vai nem saber que ela está tomando e ela estará protegida. Ela é uma arma de prevenção super potente pra 
diminuir o número de infecções por HIV em mulheres cis, e também, se diminui o número de mulheres que se infectam com o HIV, 
vai impactar diretamente no número de crianças que não vão nascer com HIV. É uma estratégia que precisa ser ampliada pra todas 
as mulheres cis por causa da violência estrutural que as mulheres sofrem. As mulheres são estupradas sistematicamente, e se elas 
tivessem acesso à PrEP, até mesmo pra se prevenirem do assédio sexual que elas sofrem dentro de casa, até no próprio casamento, 
não teríamos mulheres descobrindo seu HIV só no último trimestre de gravidez. É uma questão de proteção e autonomia. Contando 
também que a PrEP não é só tomar o remédio pra se prevenir do HIV e mais nada. A PrEP é uma estratégia que, de 3 em 3 meses, você 
precisa voltar ao sistema de saúde e fazer a testagem de todas as outras ISTs. Se eu tenho dificuldade no serviço de saúde regular de 
ter acesso constante a toda essa prevenção, a PrEP já me inclui nisso. Pra eu receber o remédio da PrEP pra mais 3 meses, eu preciso 
ir no serviço, fazer toda uma 
bateria de exames, até pra 
saber como está minha 
função renal, pois a PrEP pode 
causar problemas renais. Tem 
toda uma testagem pra barrar 
as outras ISTs, porque se eu 
uso PrEP e o meu marido, que 
não aceita usar preservativo, 
transar com outras pessoas 
e eu adquiro uma sífilis dele, 
fazendo a PrEP a cada 3 
meses eu estou me testando 
antes que fique grave.

Então a PrEP, além de proteger 
a mulher do HIV, tem todo 
um cardápio facilitado de 
prevenção de infecções e 
doenças que não temos no 
sistema de saúde regular.

Sabemos que a saúde das pessoas que vivem com HIV e Aids no Brasil é um direito garantido 
pela Constituição. Ainda assim, essas pessoas são enxergadas por determinados órgãos 
governamentais e setores da sociedade como fomento de despesas. Como você vê esse ponto 
de vista? E você acredita que o suporte do SUS para pessoas vivendo com HIV e AIDS é efetivo? 
O que ainda poderia mudar?

O Brasil já foi modelo no combate e prevenção do HIV e AIDS, mas há uma década o país 
não é mais a referência que era antes. Nós não temos incorporação de antirretrovirais mais 
modernos há anos. A maioria dos antirretrovirais distribuídos pelo SUS já não são mais utilizados 
em diversos países, pois foram incorporados medicamentos e combinações que causam menos 
danos ao organismo. E a maioria deles nós nem ouvimos falar. Remédio que se tornou sucata lá 
fora, é tratamento de primeira linha aqui no Brasil porque o custo é baixo. Outra coisa que faz 
com que estejamos muito atrás são as políticas de combate e acesso que tiveram um grande 
retrocesso nos últimos anos, graças aos governos de extrema-direita, que não fazem nem o 
mínimo, como campanhas de prevenção no Carnaval e no 1 de dezembro (Dia Mundial de Luta 
Contra a AIDS). Deixamos de ser referência há muito tempo.

Nós nunca vamos conseguir avançar numa política de AIDS que traga inovação tecnológica no 
tratamento antirretroviral com um governo que tem essa visão, que não trabalha os direitos 
humanos e escolhe quais são os corpos onde devem ou não investir. É uma política higienista, 
que se assemelha completamente ao nazismo. Os corpos que não são perfeitos, que não 
estão dentro do padrão esperado, são descartáveis. Estamos vendo uma decadência, ano após 
ano. O último governo que, verdadeiramente, implementou na política de AIDS um degrau a 
mais, que colocou num patamar melhor, foi o governo Lula. Em 2013, Lula assinou a quebra 
de patentes. Antes de 2013, não era só testar e ter acesso aos antirretrovirais. Você tinha que 
adoecer, tinha que estar em quadro de AIDS pra ter acesso aos medicamentos. A partir do 
decreto do presidente Lula em 2013, que derrubou a patente do Efavirenz, diminuindo o custo 
do medicamento e levando o governo a conseguir produzi-lo em laboratórios nacionais, iniciou a 
política de testar e tratar. A partir desse momento, o governo tinha verba pra conseguir tratar 
quem era diagnosticado com HIV, independente da carga viral. Adele Benzaken, que foi a última 
diretora do Departamento de HIV/Aids antes do governo Bolsonaro assumir, foi exonerada 
logo na primeira semana do mandato porque era uma gestora parceira do movimento social, 
sensibilizada verdadeiramente com a pauta. Ainda na gestão dela, conseguimos a incorporação 
de uma medicação nova, que é o Dolutegravir, o medicamento mais novo que nós temos na 
grade dos antirretrovirais no Brasil. Ela ainda conseguiu isso. Depois disso, não houve mais 
incorporação de medicação, porque o próprio Ministro da Saúde, Mandetta, assim que assumiu, 
declarou que era totalmente contra a quebra de patente da indústria farmacêutica. E foi isso. 
Enquanto tivermos um governo conservador, não temos esperança.

Você acredita que grupos de pessoas vivendo com HIV e AIDS, sejam eles físicos ou 
virtuais, agregam na maneira como as pessoas enxergam e vivenciam a sorologia?

São fundamentais. Se a gente for buscar na história da epidemia da AIDS, toda política 
nacional de combate à AIDS foi construída juntamente com o movimento social e a 
sociedade civil. A sociedade pressionou, na construção da constituição de 1988, pra que 
tivesse um equipamento saúde especializado para atender as pessoas vivendo com HIV 
e AIDS. O primeiro modelo, por exemplo, foi criado em São Paulo, onde a sociedade 
civil, junto com profissionais de saúde sensibilizados com a  causa, começaram a criar 
um modelo de atendimento para as pessoas vivendo com HIV e AIDS. Foi lá o primeiro 
centro de atendimento especializado. A política de AIDS foi gestada pelo movimento 
social, e concretizada com o apoio dos profissionais de saúde e sanitaristas que 
entendiam a necessidade daquele tratamento especializado. Não foi uma proposta do 
governo, foram os pioneiros, que não queriam morrer sem um atendimento adequado, 
que viam seus pares morrendo sem ter um lugar pra buscar atendimento.
Antigamente, esses grupos eram presenciais. As ONGs abriam os espaços pra gente se 
encontrar e trocar ideia, se abrir, porque a gente não tinha com quem falar, e isso nas 
grandes cidades, porque nas cidades pequenas não tinha isso. A gente tem um cadastro 
na RNP Brasil (Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids), e 30% dos nossos 
membros que fizeram o cadastro não têm acesso à internet, contando de norte a sul 
do país. O que significa que aquele membro só conseguiu se cadastrar porque conseguiu 
chegar com outro membro que tem um celular, e que ajudou a fazer um cadastro. E 
essa é a realidade de uma grande parcela do Brasil. Então é fundamental que ainda 
existam, também, os grupos presenciais. Aqui, nós temos encontros mensais, estilo roda 
de conversa, onde acolhemos novos membros.
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Exercer a sexualidade e o afeto enquanto soropositivo ainda é um problema para muitas pessoas 
que vivem com o vírus, uma vez que a grande maioria da sociedade o vê com olhos de preconceito. 
Como você acredita que essas pessoas podem conseguir mudar sua perspectiva e, principalmente, suas 
expectativas? É possível viver o amor sendo soropositivo?

Olha, quando a minha sorologia não era pública eu até encontrei algumas pessoas que eu me interessei 
e aconteceu, mas eu sempre falei. Não é todo mundo que tem tudo organizado na cabeça e consegue 
agir da mesma forma. Mas eu já levei muito fora. Por exemplo, eu estou num bar, rola uma paquera, a 
pessoa se aproxima, rola um beijo, isso e aquilo, aí quando eu penso que vai acontecer de sair dali e ter 
uma relação sexual com aquela pessoa, eu conto que vivo com HIV. E já aconteceu da pessoa dizer 
que ia no banheiro e nunca mais voltar. Que ia fazer uma ligação e  sumir. E logo depois te bloqueia 
das redes sociais, da vida, de tudo. E muitas vezes, se acontece o beijo antes de falar, depois questiona 
porque eu beijei sem dizer, que a coloquei em risco, alegando que tinha o direito de escolher se beijaria 
ou não depois de saber. Eu já escutei muito isso.
Muitos profissionais de saúde defendem, seja em consulta ou na internet, que se você tem um parceiro 
fixo, obrigatoriamente deve revelar sua sorologia. Dizem que precisa ser honesto, transparente, que isso 
é uma prova de amor, de caráter e que a pessoa tem direito de decidir se quer viver contigo ou não por 
causa do HIV. Eles nos tratam só como vetores de transmissão, fazem uma lavagem cerebral na cabeça 
da pessoa recém diagnosticada e faz a pessoa ficar com medo de não fazer.
E isso é crime. Nós não temos que passar por esse tipo de pressão.
Eu terminei meu casamento em 2004 e, depois disso, eu não tive mais nenhum. Eu queria te dizer 
diferente, mas é a verdade. Nenhum.
Além de eu ser uma mulher que vive com HIV, qualquer pessoa que digite na internet “mulher vivendo 
com HIV” vai ver a minha foto. Então é muito difícil pra muitos homens estarem do lado de uma mulher 
soropositiva. E é muito difícil, numa sociedade machista e preconceituosa, que um homem se sinta 
confortável ao lado de uma mulher que fala abertamente sobre sexualidade e HIV.
Então eu vivo, afetivamente falando, sozinha. E não sou a única. Então eu espero um mundo onde as 
pessoas não fiquem sozinhas, não deixem de ter um amor, uma relação estável, fixa, por causa do HIV. 
E que as pessoas entendam que indetectável é o mesmo que intransmissível, e que isso é consenso, é 
ciência. Que o negacionismo e o preconceito não sufoquem essa informação tão importante, que faz 
com que as pessoas se sintam mais seguras ao se relacionarem afetivamente.  Eu espero que, um dia, 
tenhamos uma sociedade que não nos reduza ao HIV.

O que você espera para o futuro enquanto mãe, mulher e ativista da causa de pessoas vivendo com HIV e Aids?

Desde que eu entrei para o ativismo, em 2017, eu não me vejo fazendo outra coisa. Faz parte do que eu sou. Para o meu 
futuro eu espero que a gente consiga, verdadeiramente, agregar cada vez mais pessoas vivendo com HIV e AIDS para lutar 
junto. Somos quase 1 milhão de pessoas vivendo com HIV e AIDS no Brasil, mas na luta somos poucos. É muito cansativo, dia 
após dia, lutar pra ser mantida uma política de AIDS, atendimento humanizado, pra tentar não perder os direitos que foram 
conquistados. Nós não lutamos por novos direitos, só pra não perder o que já conquistamos.
O meu sonho enquanto ativista é que mais pessoas se empoderem e consigam vencer o estigma e dar esse passo para a 
visibilidade da sorologia. No acolhimento de base, nós costumamos dizer que esse momento é quando se está em paz com 
seu HIV, quando as pessoas conseguem dar um passo e vencer essa barreira. Nós somos poucos, e muitos dos que estão na 
linha de frente há muito tempo estão morrendo, ano após ano, ativistas de longa data, e não estamos conseguindo sequer 
repor os que já se foram. Então, o meu sonho é que mais pessoas se empoderem, mais pessoas falem sobre HIV e AIDS, 
mesmo quem não tem sorologia pública, mas sabe que vive e conhece as demandas do movimento, possa falar sobre o 
assunto com outras pessoas. Que a gente consiga colocar o HIV e a AIDS na pauta do dia da sociedade, pra que as pessoas 
que vivem com HIV não se sintam sozinhas, que se sintam mais acolhidas.
Enquanto mulher, eu espero mesmo, sonho, que outras mulheres que vivem com HIV não sejam violentadas como eu fui. Que 
outras mulheres, quando chegarem na maternidade, sejam vistas como mulheres que merecem, de verdade, um atendimento 
humanizado, pra que nenhuma criança mais nasça com HIV. É muito difícil a vida de uma pessoa que adquiriu HIV por 
transmissão vertical, seja na gestação, no parto ou na amamentação. Não tem política pública direcionada a essas mulheres. 
O meu sonho é que exista uma educação sexual para preparar essa juventude pra não ser tão vulnerável ao HIV.
Meu sonho de mãe é que minhas filhas e meus filhos não sejam discriminados na sociedade só por terem uma mãe que vive 
com HIV. É uma semente que a gente planta todo dia. Pra que o jovem não viva na dúvida sobre ter ou não um parceiro sexual, 
sobre fazer um plano de vida com alguém por causa do estigma. 
Pode parecer utopia, mas quando eu recebi meu diagnóstico era utópico viver mais que 1 ano, e eu estou aqui há mais de 
30. Então eu aprendi a acreditar. Não sei se eu vou alcançar tudo isso, pode ser que eu morra antes, mas acredito que vai 
acontecer um dia. Estamos plantando uma sementinha todos os dias pra isso.
A gente precisa se mostrar pra viver. Não é diferente do início. A gente tem um grande trabalho pela frente, mas pra nós, 
que já enfrentamos tudo isso por causa de um vírus microscópico, luta é sinônimo de vida. Quando a gente luta, a gente tá 
salvando vidas. Onde eu vou, eu me mostro pra viver. Pra eu viver, e pra que as outras pessoas possam viver.

Reprodução/Aids.gov.br

Reprodução/Aids.gov.br



7170

Adilson Araújo tem 29 anos, é estudante de Arquitetura e Urbanismo 
e namora Geovani Estevam, de 24, futuro engenheiro. Ambos moram 
em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e vivem um relacionamento 

sorodiferente. Adilson é soropositivo. Geovani, não.

Dentre todos os desafios enfrentados por uma PVHA – Pessoa Vivendo 
com HIV/AIDS – estar em um relacionamento afetivo talvez seja um dos 
mais complexos. Ainda que nos dias atuais estejamos munidos de informações 
que nos auxiliam na compreensão de assuntos como esse, se ver imerso 
numa relação que apresenta certo tipo de risco a um dos parceiros pode 
não ser fácil. Entretanto, quando administrados com respeito, consciência e, 
principalmente, responsabilidade, esses relacionamentos são apenas o que 
devem ser: relacionamentos.

Quando e como você recebeu o seu diagnóstico?

Eu recebi meu diagnóstico em novembro de 2017. Me lembro de ver um vídeo na internet, onde a Youtuber Jout Jout entrevistava um rapaz 
vivendo com HIV. O engraçado é que eu mal conseguia prestar atenção no vídeo, só conseguia pensar que alguns meses antes eu havia tido 
relações sexuais desprotegido, e poderia estar infectado. Isso ficou me corroendo alguns dias, até que tomei coragem de ir ao ambulatório fazer 
o teste rápido. Eu estava com minha irmã quando recebi o diagnóstico, e as palavras da enfermeira entraram como uma faca no meu peito. A 
imagem que vinha na minha cabeça era a do Cazuza, muito doente, já no fim da sua vida. Eu queria muito sair dali, pra ninguém perceber que 
o resultado do meu exame era positivo, que eu nem quis ouvir o que a enfermeira tinha pra falar. Lembro dela insistir para darmos início no 
tratamento, mas meu preconceito era tão grande que eu só queria sair dali. Naquele momento eu tive muito apoio das minhas irmãs e dos amigos 
mais próximos. Após alguns dias de “luto”, muitos vídeos no YouTube e vários artigos da internet, descobri que não era o fim do mundo e logo 
retornei ao ambulatório para dar início ao tratamento.

O que você entendia sobre o vírus? Conhecia pessoas vivendo com HIV?

Apenas o básico. Aquilo que a gente aprende no ensino médio mesmo. Como o vírus é transmitido e como evitar o contágio. Além disso, nada. 
Não havia ninguém do meu ciclo de convivência vivendo com o vírus, pelo menos até onde eu sabia na época.

Como você e o Geovani se conheceram, e quando virou namoro?

Eu conheci o Geovani pelo Instagram, se não me engano foi em 2018. Ele começou a me seguir e curtiu todas as minhas fotos. Me encantei 
assim que começamos a conversar, mas como ele morava em outra cidade (Uberaba), acabou demorando um tempo pra rolar algo mais sério. A 
gente brigava muito (na verdade eu brigava muito com ele). Acho que era uma mistura de ciúmes com a necessidade de revelar minha sorologia 
pra alguém que estava se tornando tão importante. Foi então que em Maio de 2019, assistindo à final de RuPaul’s Drag Race, ele me pediu em 
namoro.

O que você sentiu quando decidiu contar a ele sobre ser soropositivo, e como foi a reação?

Foi antes de começarmos a namorar. Nós já estávamos ficando, e eu já estava gostando muito dele, mas eu sentia que não estava sendo 
completamente sincero. Eu tinha muito medo da reação dele porque eu já havia tido experiências muito ruins após revelar minha sorologia para 
outras pessoas. Chamei ele para conversarmos e fomos até uma pracinha. Acho que demorei um tempo até conseguir falar. Eu estava muito 
nervoso. Quando eu finalmente contei, não podia esperar uma reação melhor dele. Ele me abraçou e disse que estava tudo bem, que não era o 
fim do mundo. Naquele dia eu tive certeza que viveria histórias incríveis ao lado dele.

O que mudou na sua vida e na relação de vocês?

Depois que contei, meus sentimentos por ele só aumentaram. Descobri um parceiro para todos os momentos e situações, alguém em quem eu 
posso confiar e que sempre estará ao meu lado. Nosso relacionamento hoje é muito leve e muito sincero, e acho que isso é um reflexo de algo 
que começou lá atrás.

Quais são os seus planos para o futuro de vocês?

Nós temos muitos planos. Primeiramente, nos formarmos. Mas conversamos muito sobre casar, morar juntos, ter filhos. Tem muita coisa na lista. 
Também sonhamos em morar fora do Brasil, viajar o mundo, conhecer novas culturas. Quem sabe viajar a América Latina de moto.

O que você tem a dizer para pessoas soropositivas que têm medo de uma relação sorodiferente?

Eu gosto muito de tentar enxergar o lado bom das coisas ruins que acontecem comigo. Tente encarar o fato de você ser soropositivo como 
um filtro que afasta pessoas babacas. Você não é pior que ninguém por ser soropositivo, não aceite migalhas. Se alguém se afastar de você, ou 
simplesmente sumir da sua vida depois que você abriu seu coração sobre viver com HIV, agradeça a Deus pelo livramento. Cerque-se de pessoas 
boas e de amigos que se importam e que te amam de verdade. Tenho certeza que na hora certa você encontrará alguém que te entenda, te 
aceite e te ame como você é.

É possivel viver um É possivel viver um 
amor sorodiferente?amor sorodiferente?
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Quando e como Adilson te contou sobre ser uma pessoa vivendo com HIV?

Eu não me lembro ao certo a data, mas lembro de ser no fim do ano de 2018. A gente costumava conversar muito por whatsapp, e um dia ele falou que 
precisava conversar algo importante comigo. Na minha cabeça eu achava que ele ia falar pra gente parar de ficar, que ia terminar de vez. Combinamos de 
conversar à tarde, porque nenhum dos dois tinha aula, e ele me buscou em casa. Fomos para uma pracinha perto de onde eu morava, nos sentamos em um 
banco, ficamos de mãos dadas, olhando para as árvores e conversando assuntos aleatórios. Até que fui apertando ele pra falar sobre o que precisávamos 
conversar. Ele tentou começar a falar, mas não conseguia. Não saía da boca dele. Eu lembro dele falar “se você nunca mais quiser ficar comigo depois disso, 
tá tudo bem, mas eu preciso te falar”. Minha cabeça tentava buscar algum sentido para o que ele estava falando, enquanto ele se esforçava para falar. 
Ele começou a chorar, apertando minha mão. Na tentativa de despertar mais confiança, disse que ele poderia contar comigo, e que qualquer coisa que ele 
me dissesse ali, eu não contaria a ninguém. Que não ficaria triste com ele, porque ele veio até mim para contar (eu ainda não fazia ideia do que era, o clima 
estava tão tenso que eu cheguei a pensar que ele havia matado alguém). Então ele respirou fundo e disse: eu sou soropositivo.

O que você entendia sobre o vírus? Conhecia pessoas vivendo com HIV?

Acredito que minha sorte foi ter assistido à série Elite antes de tudo acontecer. Na primeira temporada, a protagonista é uma adolescente de 16 anos, 
rica, heterossexual, que vivia com HIV e tinha a vida mais normal possível. Mas quando ela conta para o menino que ela está ficando na escola, ele não 
tem nenhuma reação e isso faz com ela se sinta muito mal. Então ele corre pra casa e vai pesquisar sobre o assunto que não conhecia direito, afinal, ele 
gostava muito dela. Naquele momento, eu fiz o mesmo. Abri uma janela no navegador e fui pesquisar, para também entender mais sobre o HIV. Eu não 
conhecia ninguém que fosse soropositivo até então. Pela situação da série, quis saber mais sobre o assunto. Pesquisei como como era a vida de uma pessoa 
soropositiva, como era feito o tratamento no Brasil, como ela podia ou não transmitir e também como é a relação sexual de um casal sorodiferente. 
Quando ele me contou, eu já sabia bastante coisa. E o mais importante, eu sabia que indetectável é igual a intransmissível. Então logo depois que ele falou 
que era soropositivo, disse que estava indetectável há muito tempo, e que estava tudo bem.

Como você e o Adilson se conheceram, e quando virou namoro?

Nos conhecemos pelo Instagram no começo de 2018. Eu vi um moço que achei bonito, resolvi seguir. E acho que ele me seguiu de volta. Um dia eu postei 
que estava me mudando para Uberlândia, e ele respondeu minha publicação. Depois disso foi um processo muito lento, a gente conversava raramente. Só 
fomos ficar pela primeira vez no metade de 2018. Foram muitas idas e vindas, até que em 2019 começamos a ficar mais sério, e no dia 1 de Maio de 2019 
eu pedi ele em namoro.

O que você sentiu quando ele te contou sobre ser soropositivo, e qual foi a sua reação?

Confesso que meu primeiro sentimento foi um frio na barriga, uma insegurança e até um medo do que poderia acontecer ali, nos próximos segundos. Mas 
eu olhei pra ele, peguei na mão dele, perguntei se estava tudo bem, se ele estava bem, abracei, e depois contei a história da série. Fui sincero com ele, falei 
que nem passava pela minha cabeça que ele fosse me contar algo do tipo, mas disse que estava tudo bem e que isso não ia impedir a gente de ficar junto. 
Depois conversamos mais um pouco ali na praça e combinamos de ir ao cinema à noite.

O que mudou na sua vida e na relação de vocês?

A única coisa que mudou é que agora eu faço a testagem rápida a cada 6 meses. Com relação ao relacionamento, não mudou absolutamente nada. Como 
ele toma os remédios, faz os exames certinhos, continua indetectável e, portanto, intransmissível.

Quais são os seus planos para o futuro de vocês?

Primeiramente, nos formarmos em nossos respectivos cursos. Trabalhar nas nossas áreas e juntar dinheiro para mudarmos de país. Pensamos em ir primeiro 
para a Irlanda, aperfeiçoar o nosso inglês, e aproveitar para conhecer toda a Europa. Mas o maior sonho mesmo é morar no Canadá, construir uma família, 
ter uns 2 ou 3 filhos.

O que você tem a dizer para pessoas que têm medo de estarem numa relação sorodiferente?

Primeiro, se informe. Pesquise, conheça, entenda. Eu vejo da seguinte forma: hoje, graças principalmente aos avanços da medicina e de políticas públicas, o 
HIV tem tratamento efetivo e gratuito no Brasil. E não existe motivo, se não o puro preconceito, para não amar alguém só pelo fato dela ser soropositiva. 
E se você, assim como eu, vive um relacionamento sorodiferente, ou venha viver um dia, lembre-se que assim como em qualquer outro relacionamento, 
você precisa amar e cuidar do seu parceiro. No nosso caso, ele não gostava muito de ir ao ambulatório fazer as consultas, exames ou buscar os remédios, 
então desde que começamos a ficar mais sério, eu ia com ele. Fazia companhia, conversava outros assuntos quando tínhamos que esperar e desse jeito 
foi ficando mais leve. Eu sinto que só pelo simples fato de ter acompanhado ele, o peso diminuiu, a ansiedade diminuiu, o medo dele de ir lá diminuiu e a 
tensão de estar ali no ambulatório também, e foi se tornando algo normal, assim como ir em qualquer outro médico.  Cuide do seu parceiro, acompanhe 
em todas as etapas, converse sobre o assunto, testem as mais diversas formas de prevenção e vejam as que mais se encaixam na realidade do casal. E o 
mais importante: sejam felizes, vivendo com ou sem HIV.
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Somos gratos, primeiramente, ao destino que 
entrelaçou nossos caminhos em 2016.
Às nossas famílias, que durante os anos que 
compõem esta jornada foram nosso alicerce, 
motivação e fonte inesgotável de força.
Aos nossos amigos, seja de longa data ou 
adquiridos durante a graduação, por toda a parceria 
e cumplicidade.
Às professoras e professores que durante os últimos 
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