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A PREVENÇÃO DA AIDS ENTRE A POPULAÇÃO HOMOSSEXUAL

Edevard MacRae*

0 advento da epidemia de AIDS, que hoje 'á se, q ! ! configura em escala mun
dial, parece trazer em sua esteira o potencial ara efetuar importantes mudanças saciais.
Náo será a primeira vez que o surgimento de uma nova doeuç a causa alteraçáes de gran-
de escala tanto em nível de comportamento individual, quanto ', qu to em nwel político. Podemos
lembrar, a este ra ósito os efeitos devastadores do surgimento da sffilis surante o sécu
lo XVI, que veio alterar em ucas décadas as práticas sexuaisPo em toda a Europa e se-
gundo algumas teorias teria sido um fatos da mais alta importância Par a a consolida-,
çáo política do puritanismo em vários países.

Hoje o espectro da AIDS ronda não só metró oles do primeiro mund! p o, onde
desde a década de '60 se vem descontrolando a chamada "rev xoluçoo sexual" mas lambem
regiões como a Africa Central, onde a sexualidade ainda e registrada pelo mais arraigado
tradicionalismo. Assim como a o ria sexualidade e concebida e vivenciada em multi-
pias maneiras_ inex#rincavelmente associadas às culturas e sociedades específicas, também
as doenças adquirem seus significados culturalmente e estes lhes emprestam uma diversi-
dade de potenciais sociais e políticos. Essa noção fica exempI armente ilustrada elas
diferentes características e idemiolo icas da AIDS na frita onde seu alastramentoa menP g u 1 stra to se da
entre a população em geral, e nas Américas e Europa onde atualmente permanece em
grande parte confinada a certos grupos de risco de contorno ainda bem definidos.^

Portanto, ao discutirmos as implicações e conseqüências dessa doença não
podemos trata-la como um simples dado da natureza tomado em isolamento do seu con-
texto social e cultural específico. Propõe-se, aqui, um exame de suas manifestações no
Brasil ou, mais especificamente em São Paulo embora não sejam descartadas referências
e comparações a situações ocorrendo em outros países.

No se pretende fazer um históri co detalhado do desenvolvimento da doença
entre nos, sendo suficiente lembrar que ela começou a ser notificada no segando semes-_
tre de 1982, quando surgiram seis casosf dos quais atro foram .a óbl 'to e a partir dequ .
então o numçro de casos notificado teve uma tendência a se duplicar a cada seis meses
tendo atingido a P ^rec - nte cifra de 238 casos somente nos primeiros três meses de
1987. A situação atual no estado de São Paulo é a de um total de 1026 casos notifica-
dos, dos quais 381 j â faleceram. Os fatorprincipais es de risco encontrados são. homos-
sexualidade masculina (54,94% de casos), bissexualidade masculina 28 f9696 f 'transfusão de
sangue ou derivados 3 >93% uso de drogas{ )> endovenosas não prescritas (2f8996e contato
heterossexual de bissexual masculino (1,35%)**. Revela-se, Portantof um quadro onde
83,90% dos doentes era adepto de homossexuaispráticas quer num contexto exclusiva-
mente homossexual uernnuma alternância com a heterossex a Repetia-se,, q u !idade. assim,
entre nós a constataçáo americana de que a principal forma de transmissão da AIDS se
dá através do contato homossexual masculino.

**Divisão de Hansenolo8ia e Dermatologia Sanitária. Instituto de Saúde, Secretatia de
Estado da Saúde de Sáo Paulo , Centro, ro de Referencia Nacional para AXDS : março de
1987,

4 - Praí^r. da Ll:úvrr-.,ida.ie de S^o Pau!, tJSP.
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A chegada da AIDS ao Brasil conincidiu com um período em que a homos
sexualidade começa''a a ganhar grande visibilidade, principalmente devido ao bom comér-
cio voltado ara o úblico mas também em virtude das atividades de -p p gaY, grupos engaja-
dos em uma militância política de defesa dos direitos civis dos homossexuais. Embora
aqui as organizações gaYs com fins comerciais ou Políticos não tenham chegado a atingir
a estrutura ou a solidez de suas congêneres americanas,elas 1'á começavam a adquirir
uma certa legitimidade social. A noite grandes aglomerações se formavam nas calçadas
às portas de bares e boites, voltadas para o Público gaY. Saunas de equipamento sofis-
ticado ofereciam a possibilidade de variadas práticas homossexuais em casal ou em grupo
e as bancas de jornais estavam repletas de luxuosas Publicações Pornográficasa em sua
maioria estrangeiras dedicadas à exibição de corpos masculinos onde eram comuns as
cenas explícitas de sexo entre homens. E verdade que continuavam a ocorrer as ocasio-
nais investidas policiais contra algumas das aglomerações de homossexuais em certas ruas
do centro e a repressão a Prostituição de travestis assumia freqüentemente característi
cas dc brutalidade feroz mas j á se havia atingido uma tal legitimidade social que se
tornava possível a grupos de homossexuais conseguirem longas audiências com autoridades
como o Secretário de Segurança, para denunciar essas violências.

Em 1982, quando surgiram os primeiros casos de AIDS no Brasil, alguns an
tigos militantes do Movimento Homossexual* reuniram-se em São Paulo com integrantes
da recentemente eleita administração estadual Peemedebista para externar as suas Preocu
Pações e a partir desse encontro procedeu-se à criação do Programa de Combate e Fre-
ven ao à AIDS subordinado à Secretaria de Saúde. Algum tem depois,ç , tempo estabelecia-se
o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS (CAPA) independente de qualquer órgão oficia,
formado por membros dos chamados "grupos de risco" e simpatizantes, cuja preocupação
era a de prestar assistência aos doentes e de fiscalizar a atuação dos médicos, hospitais
e demais autoridades ligadas à' saúde publica.

Dada a impossibilidade de cura da doença, uma vez estabelecida no organis
mo o seu longo período de latência durante o qual o portador rpermanece sadio, embora
talvez esteja espalhando a infecçáo, e as formas ainda um tanto misteriosas de contáegiot
procurou-se desde o início enfatizara questão da Porém enfrentava-se,prevenção. , ai,
um grande dilema sobre qual seria a abordagem preventiva mais eficaz; a recomendação
da castidade, ou monogamia estrita ou a sug restão de alterações específicas, que tornas-
sem as praticas homossexuais menos perigosas.

Havia sérias dificuldades práticas e políticas na implemen ãfaço da proposta
de uma monogamia estrita embora ela, aparentasse indicar a maneira mais eficiente de
reduzir o alastramento dessa síndrome. Afinai atribuía-se a rápida, difusão da AIDS ao
elevado número de parceiros sexuais, com os quais se alegava que os ga -, ys mantinham re
la res. Chegou-se até a divulgar, como típico, o exemplo de um indivíduo que dizia ter
t i do 1000 Parceiros em um so ano. Embora estimativas dessa magnitude extrapoladas
para a população homossexual masculina como um todo apresentassem um quadro exage -
1 ado não há dúvida de que entre esses indivíduos a alternância constante de, parceiros
constitui-se freqüentemente um fatcx não só de prazer, mas também de prestígio.

- Termo pelo qual é conhecido o conjunto de militantes pelosgrupos direitos dos ho-
mossexuais. Esse movimento teve seu auge em 1980i quando chegou a contar com^
ú participação de mais de vinte grupos espalhados por todo o Brasil. Atualmente ,
continuam ativos alguns grupos como o Grupo GaY da Bahia (Salvador)Triângulo Ro-
sa Rio de janeiro) Grupo d` Aço Lésbica-Feminista (São Paulo).

i

Talvez não seja exagero a afirmação de que e1 ssa promiscuidade em muitos
casos, e parte constitutiva da ró ia identidade gay, A 'PP >^ propósito cabe aqui um rápido
parenteses para se' lembrar que atualmente esta muito difícil estabelecer qualquer tipo
de "essência" seja biológica ou ue sirva parapsicológica, distinguir a priori um indiví-
duo adepto de práticas homossexuais. Ganha, portanto, em importância a visão defendi-
da aqui, segundo a qual a atribuição de uma identidade homossexual e uma questão me-
lhor entendida do ponto de vista da sociologia ou da antropologia quando se desenvolve
a teoria da rotula ão social (Mclntoch, 1968). Basta lembrar que aç pesar da ampla difu-.
são das praticas homossexuais; masculinas, tradicionalmente no Brasil o unido esti gmatiza-
do como "anormal" tem sido o parceiro percebido como "passivo" Até hoje, por exem-
pio, a prostituição masculina, 1seja na sua forma "viril" (michês)seja na forma, 1 pseudo.
feminina (travestis) perpetua esse modelo. Só mais recentemente, vem ganhando força
uma concepção mais "democrática" segundo a qual ambos os parceiros seriam igualmente
homossexuais". Tirando-se a ênfase dos detalhes das práticas quem( faz o que) e dando-

se toda a importância ao sexo filosofia co parceiro homem com multi( er ou homem com
homem) deixa-se de. diferenciar os "ativos" dos "passivos", para se concentrar na identi-
dade "heterossexual" ou "homossexual" do indivíduo.

Mas essas identidades não são dadas a priori pela natureza e precisam ser
socialmente construídas, variando de configuração de cultura para culp`ura (Mar Rae,
1985). Quando por uma razão ou outra o indivíduo começa a se conceber como "mornos--
sexual", ele precisa assar r um período de aprendizagem ra desenvolver esta nova.
identidade. Embora a cultura que envolve a todos nó ns o Brasil atual projete uma infi
nidade de imagens do que significa ser homossexual, estas vem, quase invariavelmente,
acompanhadas de conotaçêes negativas. D "gueto" torna-sei assim uma das principais
fontes de uma auto-valorização mais positiva ara esses indivíduosP portadores de uma
identidade estigmatizada e isso é de grande importância rpa a o seu equilíbrio e bom es-
tar psíquico.

Por "gueto" entende-se aqui um campo social formado principalmente por
certos bares, boites, saunas cinemas, ruas e banheiros p úblicos ond e praças a certas
horas do dia convergem um grande número de homossexuais . Lá se estabelecem redes
de amizade que podem vir; a desempenhar fun cies importantes nas vidas d ,.̂  seus freqüen-tadores ç , eQuen-
tadores oferecendo alem de sociabilidade oportunidades de trabalho, moi adia , mudas fi-
nanceiras e sexo. Porem seria errado imaginar que os homossexuais cheguem a cans-
tituir uma categoria social homog ênea. Deve-se lembrar, ", de inicia , e nem todos sáo
frequentadores do "gueto". 4 próprio "gueto" e bastante diversificado, existindo em seu
seio divisões de classe raça, idade, gênero nível cultural , etc. (Perlou her 1987). Sem
duvida, o elo de ligação entre esses indivíduosprincipal e o seu interesse pelas práticas
homossexuais e o seu dese j o de compensar as esti mati1 g zaçóes sofridas na sociedade
maior . Dessa forma a chamada "caça .ou "paquera" torna-som a grande razão de ser
o "gueto" e o assunto dominante em todas as conversas que !a se formam.

Apesar de seu comportamento sexual ser diferente daquele da maioria dos
homens, os em sua maior foram criados comSaY^ parte , os mesmos valores que os seus
equivalentes heterossexuais . Assim como eles foram levados a acreditar quee enquanto
homens tinham o direito a uma grande liberdade sexua!mui, tos consideram que
seu prest ígio pessoal depende do numero de diferentes conquistas sexuais das quais são
capazes. Assim, como é de se esperar, m ^ r, u casa . formado por dois homens quase inevita.
velmente tende a ser mais instável que um formado por indivíduos d_ ambos os sexose a ,
la que os dois tenderiam a valorizar uma maior rotatividade de parceiros.

Outro fator enfraQ vuecedor da monogamia homossexual é a falta de pressões
sociais familiares, legais, econômicas, etc que servem para manter unidos os casais he-
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va AIDS é o celibato e a castidade . Apesar dos apelos que essas recomenda-
r t ter para aq ueles q ue gostariam de ver uma volta à um regime mais sexual-

. A alternativa proposta por aqueles que recomendam a monogamia para a
rr csmo depois de terminada a primeira paixão que os levou a se unirem

rt•2resivo, as mazelas psíquicas e sociais que acarretam )' á foram por demai s de-
:i ús e discutidas para que as consideremos alternativas viáveis ou desejáveis.

Surge, entáo ,um outro grupo de propostas que enfatiza o fato de que a
'LIDA não resulta diretamente do fato de se ter grande número de parceiros e sim de

àtcas esPecfficas . Procura -se, portanto, difundir o conhecimento sobre certas té niças
Je retirariam o perigo de contágio das relações sexuais , não importando com quantos

pJrceiros diferentes se dessem . Recomenda-se assim o uso da camisa de vênus e a evi-
taÇ43 da troca de fluidos orgânicos em geral. Essa abordagem mais positiva esbarra Po -
re em muitos obstáculos. O maior deles é a conte ão moralista que aindapç comanda
Poa; Xúos de grande poder dentro de nossa sociedade e que ate agora tem tornado quase
m?ossíve1 urra discussão da sexualidade de forma am pla e isenta de pre conceitos. R

questão da homossexualidade em específico ainda é tratada como um tabú pe los meiosq de
comunicação de maior difusão apesar do grande interesse manifestado por esse assunto
pelo grande público*. Quando abordado o tema tem sido tratado de forma ob ltqua e eu-^
femística ou então em tom caricatural e ridicularizador.

Imagine-se, dentro desse contexto, o escândalo provocado quando se preten-
de fazer recomendações detalhadas sobre como o indivíduo deve proceder p ara continuar
a manter relações homossexuais com prazer e segurança. Obviamente, campanhas desse
tipo dificilmente conseguem veiculação adequada e recebem pouc-iuíssimo apoio. Nem
mesmo os fabricantes de camisas de vênus se dispõem a alardear o seu uso como Princi
pai maneira de evitar o alastramento da AIDS. Tampouco existe muito interesse rne reá
lixar pesquisas coro novos produtos como preservativos de borracha resistentes mais apro
priada ao coito anal ou então o desenvolvimento de certos esPermicidas com capacidade
d` neutralizar o vfus propa gador da síndrome (Altinan, 1896 ). Os médicos que também..
se mostram frequentemente incapazes ou estão indispostos a atender uma clientela ho-
mossexual, preocupada mas desejosa de manter suas práticas sexuais , raramente s o capa-
zes de fornecer recomendações detalhadas sobre como fazer isso , preferindo simp lesmen-
te apelar ara um chamado à castidade ou à monogamiaP (heterossexual de preferência ) .

Outro obstáculo à adoção dessas normas (chamadas pelos americanos de -sa
fz, sex, sexo seguro ), se encontra entre a ula ão homossexual masculinaprópria PoP ç que,
ao contrario dos heterossexuais sempre com as possibilidades depreocupados gravidez,
nunca havia enfrentado a necessiddade de usar qualquer preservativo . Até recentemente
essa era ate alardeada como uma das grandes vantagens da homossexualidade. Além dis-
sa, muitos homossexuais constroem sua ídentidade desviante em torno da noção de que
seriam presas de um instinto ou desejo "selvagem" que não admite controles sociais e
que, portanto, tem que ser obedecido mesmo às custas do o rébrio daP saciedade maior.
Esses indivíduos, portanto, escudados atrás desse conce i to de uma homossexualidade Im-
posta pela natureza, recusam -se a abrir mão de práticas perigosas como sexo anal e fre-
qüertemente re petem o velho chavão sobre o uso de preservativos a ser a mesma coisa
que ''chupar bala sem tirar o pape l".

Recentemente a novela "Roda de Fo o" transmitida pela Rede Globo, váriosg y sofreu
cortes da censura em cenas onde se discutia a homossexualidade de um dos persona-
ec ^s.

A mudança dessas atitudes torna-se dificultada ainda mais pela ausência,
no Brasil de um foram para a discussão constante de questães relacionadas à homosse-
xualidade. Diferentemente dos EUA , não se dis põe aq ui de urna im prensa diri g ida ao pú-
blico ay e tampouco existem or anizaçâes que sejam reconhecidas como tendo qualquer
legitimidade para falar por esse . segmento da população. De fato, no Brasil, ainda esta
multo incipiente o conceito de "comunidade homossexual", o "gueto' sendo voltado quase
exclusivamente ao lucro fácil e imediato. Ilustra ção disso é a dificuldade de se conse
guir que as saunas gaYs adotem medidas que diminuam os riscos a que seus clientes se
expoem seja através de cam panhas educativas , seja através da elimina ção de suas 'sa
las de orgias", por exemplo.

As poucas iniciativas de esclarecimento a esse res peito tem sido enfraqueci-
das a tal ponto que chegam a perder quase toda a sua eficácia. O CAPA, por exemplo,
lançou um cartaz explicativo cora o t ít ul o Transe nu ma boa, destinado exc i utrs i v a rnen t e
a exPosiçáo em lugares de frePúencia homossexual, mas seu, esforços, alem de não re-
ceberem apoio público, foram violentamente criticadcs por importantes autoridades médi
cas que os consideravam imorais e grosseiros* . A propria campanha de esclarecimento
lançada pelo Ministério da Saúde teve suas verbas severamente cortadas e alguns filme-
tes originalmente planejados para explicar melhor as medidas preventivas possíveis foram
censuradas e programados para serem exibidos pela televisdo em horário tardio e de bai

ou se j a, aquele maisxa audiência. Justamente o público menos informado e sofisticado, ^
carente de esclarecimento e o menos atingido por uma campanha nesses moldes.

Mas o perigo representado pela AIDS tem sido amplamente divulgado por
todos os meios de comunicação, embora geralmente de n reira moralista. Isso vem
tendo re percussão não só nos meios gaYs, mas entre toda a sociedade tafto que bois tanto os
homossexuais, quando os heterossexuais , tem nesse mal uma nova razão para sua ansieda-
de em torno da questão sexual . 0 assunto parece dominar todas as conversas e existem,
indícios ainda incertos de certas mudanças de hábitos. Embora as velhas práticas peri-
gosas continuem ocorrendo entre os homossexuais , parece haver uma nova consciência a
respeito da importância do uso de preservativos e uma nova ênfase no voyeurismo e na
masturba ção indicados pelo boom na pornografia e pelo frenético movimento de alguns,
banheiros Publicos frequentados por homens que simplesmente desejam se masturbar as
vistas dos outros....

Apesar dessas práticas serem tradicionalmente as mais estigmatizadas e per
cuidas devido ao seu aspecto "público" face à nova ameaça à saúde da população, tal-seo

vez seja a hora de repensar atitudes e adotar uma política de vistas grossas, similar
àquela adotada por certos países onde o alto índice de transmissão da AIDS através de
agulhas contaminadas levou as autoridac^s a liberarem a distribuição de seringas descartá
veis entre a População viciada em drogas injetáveis. . .

* 0 texto completo desse cartaz , concebido para ser exibido principalmente em saunas
s8aY, era o seguinte:

"Transe numa boa - Sexo é bom - ãNo deixe a n.Ft DS acabar com isso -- Evite .con
-tato com esperma -- Use Camisinha - Reduza o numero de parceiros - Masturba çáo

a dois é gostoso e oferece menos risco -- Estar informado é a melhor prevenção --
Planto AIDS (Gil) 2g0 .0770 -- Grupo de Apoio à Prevon}rão à AIDS -- Caixa Postal
4106 - CEP 01051 - São Paulo
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Outra su estáo também chocante à 'g ^ primeira vista, e o incentivo ao desen-
vj7v rr,erito de meios de comunica áo de credibilidade voltados a População homossexual,
onck se pudesse discutir amplamente a questão da AIDS, sua transmissão e o tratamento
dos á in ectados ou enfêrmos.

Ao se fazer essas su estões tem-se e 'g , m mente o seu caráter um tanto utó
pico diante do conservadorismo moralista atualmente dominante em nossa sociedade, mas
sabe-se também que, nos EUA a existem hoje m,) ) ais de 33.000 casos de doentes de AIDS
e ae ate o sistema médico-hospitalar doq pais mais rico do mundo começa a dar sinais
de ser incapaz de lidar com tantos pacientes d 'e um mal, cujo tratamento e dos mais
caros. No Brasil já havia, em abril de 1897, 1.542 casos notificados (Folha de Sdo Pau-
lo, 1987). Levando-se em conta o alto i 'rdice de subnotifica ão e a extrapola ãç ç o normal-
mente feita de que ara cada indivíduo que manifeste a doença,, existem 100 outros que
estiveram expostos ao vírus, com boas chances de o disseminarem e de lambem virem a
adoecer, é lícito rever ara daqui a pouco uma situação de catástrofe sanitária no ais
de consequências sucio- líticas atualmentePo difíceis de se imaginar. Talvez ate,. o mora-
Esmo ião impregnado nas estruturas oficiais do ais venha a ceder rapte tapaís perante 1 PersPecti-{. ^
Y ü.

r rDe outra forma so ms resta esperar ate que se repita entre nas a situa çdo- r
atual de vários asses africanos onde enormes pro porções da ula ão em geral )ase
encontram infectadas ou doentes.
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POP. UM NOVO PACTO DEMOCRÁTICO
OU

OS TRES PARADOXOS DA TRANSIÇÃO TRANSADA

J. A. Guilhon de Albuquerque*

Não se tem notícia de outro período na história do país em que fosse tão
grande a insatisfação para como governo. Nunca antes terá sido maior o descrédito
com relação à classe política. E a tal ponto chegam a descrença e a insatisfação, que
se traduzem hoje em decepção para com as instituições.

Não seria exagero caracteri essa desconfiança generalizada, que envolve
as autoridades, as classes dirigentes e as instituições, como urra crise da democracia
no Brasil. Crise tanto mais grave porquanto se manifesta em plena transição de um re

g -fime autoritário para um regime esF eradamente democrático, implicando, Portantoi uma
brutal reversão de expectativas.

A idéia de democracia no -Brasil vem sendo associada desde o período da
política de distençáo do presidente Geisel, e particularmente alimentada com as esperan-
ças desencadeadas com a vitória eleitoral da Oposição em 1574, com algo mais do que
a liberdade de organização e expressão de interesses, e a i ualdade diante das regras na
disputa pelo poder Público. Atribui-se à democracia uma serie de propriedades positivas
que envolvem orientações políticas do governor eficiência ná adoção e execução de polí-
ticas Publicas, e Opção por um i8ualitarismo crescente, tanto no plano social como no
plano económico.

Mais do que impedir que alguma força política seja caPaz. Por si sé, de.
alterar, a posteriori, as regras do jogo institucional em benefício PróPriot espera-se da
democracia que ela assegure, de per si, a escolha de governantes mais austeros, mais
próximos e compassivos em relação ao comum do povo e mais comprometidos com o
interesse P ^úblico• que ela dê ao governo descortino para traçar políticas comPetentes
humildes Para ceitar opiniões divergentes e continência Para acolher reivindicaçães con
flituosas, de tudo isso resultando uma capacidade maior de intervir com eficiência na
resoluçáo dos problemas sociais e económicos; que ela favoreça uma redistribuição pro
gressiva das rendas e oportunidades. .

Dificilmente a democracia poderia resistir ao contraste entre realidade e
sonho, em qualquer" País que fosse. 0 golpe, entretanto parece irrecuperável quando
se e confrontado com um governo quê parece continuar mergulhado no mpreguismo, no
negocismoT no desperdício e nas mordomias que caracterizaram a decadência do regime
anterior; quando 0Soverno se mostra incapaz de obter apoio para políticas de curto e
médio erazo fracassa naquelas em que conta com amplo consenso, ou tenta impor esco-
lhas que repugnam a opinião P ^ública• quando as evidências irão no sentido de uma perma-
nência, senão de um agravamento do contencioso social.

Essa crise da democracia vem acompanhada de um ingrediente habituál nes
sas circunstâncias que, neste caso, pelo caráter exarcebado que assume e por suas pecu-

8olidade.liaridades no caso brasileiro, merece destaque especial: a crise de ^an
do se fala em governabilidade tem-se em mente um estado geral das forças políticas e
dos movimentos sociaisais compatível com o funcionamento normal das instituiççôes. No
caso brasileiro tem sido notado que os movimentos sociais estão parcialmente desmobili-

* Profe r da Universidade de São Pauto - tISP.

-1QC- -103-


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6

