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Resumo 

Neste trabalho buscaremos problematizar questões pertinentes a epidemia da 
AIDS, perpassando por discussões sobre a peste gay como metáfora, o sexo 
seguro e o preservativo como um dispositivo biopolítico, a 
deshomossexulização da epidemia, risco em saúde, finalizando com o 
barebacking sex. Essas discussões se tornam pertinentes, principalmente num 
momento em que a questões como riscos, controle e medicalização da saúde 
se constituem como temas importantes da atualidade e o histórico da epidemia 
da AIDS podem contribuir significativamente para o fomento de tais reflexões. 
Acreditamos que apesar de existirem “estilos de vida escolhidos, eleições e 
condutas individuais pertencente ao âmbito do privado” que constituem dados a 
serem explicitados quando se fala em etiologia social das doenças e a da 
normalização das condutas e dos estilos de vida fazerem parte do próprio 
nascimento da medicina social; a existência das fronteiras do público e do 
privado, que convertem as políticas de saúde publica em intervenções 
coercitivas, sobre a vida privada de sujeitos considerados promíscuos, 
alienados, ou simplesmente irresponsáveis, devem ser repensadas, pois 
existem condições de vida que são impostas e não escolhidas e as 
características que configuram essa imposição (alimentação deficiente, 
analfabetismo, condições sanitárias deficientes, etc.), devem ser consideradas 
quando se faz uma programação de políticas públicas de saúde.  
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A peste gay 

Relacionada pela ciência a práticas homossexuais, com o auxílio da 

imprensa rapidamente a epidemia de AIDS passou a ser conhecida como peste 

gay. Desse modo, através de um discurso médico caracterizado por um saber 

que se impõe como verdadeiro, segundo o qual o vírus acomete apenas 

pessoas com determinados tipos de comportamentos considerados marginais, 

a AIDS é marcada como uma doença moral.  No Brasil, o auge da 

popularização da epidemia como peste gay foi num momento de mudanças 

políticas e sociais, após 20 anos de ditadura e ao contrário dos EUA que 

possuía uma subcultura gay organizada, visível e estruturada, o movimento 

homossexual brasileiro (MHB) estava bastante enfraquecido. 

Segundo Luis Mott (2002), algumas pessoas influentes no movimento 

homossexual brasileiro (MHB) não aprovavam o envolvimento com a 

prevenção da AIDS, argumentando que a prioridade do movimento deveriam 

ser as conquistas legais contra a discriminação, assim como a luta pelo 

respeito à diversidade e independência em face de estrutura governamental. 

Essa atitude favoreceu um “complô de silêncio”, evitando-se falar abertamente 

da AIDS como uma estratégia para se evitar o aumento do estigma contra os 

homossexuais.  

Com o avanço da epidemia entre os gays, com a associação da 

homossexualidade com soro positividade para HIV e conseqüentemente, à 

morte; os poucos grupos do MHB que sobreviveram convencidos de que o 

silêncio não solucionaria os problemas, passaram a adotar e “inventar 

estratégias para evitar o estigma da associação AIDS à homossexualidade, e 

propor ações concretas e imediatas visando à prevenção e ao apoio dos 

portadores desta síndrome” (Mott, 2002:30), contribuindo para a formação de 

diversas organizações não governamentais de lutas contra a AIDS, como a 

Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) fundada em 1986, no Rio 

de Janeiro. Ao romper o silêncio, o MHB introduziu e valorizou “elementos e 

métodos norteadores de uma política de resposta comunitária à epidemia, 

como o sexo seguro, as oficinas de sexo seguro, a educação entre pares e a 

solidariedade” (Pedrosa Filho, 2004:104), possibilitando, a partir dessas ações 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

e de seus reflexos sobre a comunidade homossexual, uma re-significação da 

epidemia. 

 

O sexo seguro como dispositivo 

A biopolítica trata justamente da população “como problema a um só 

tempo científico e político, como problema biológico e como problema de 

poder” (Foucault, 2005:293), ou seja, a biopolítica entre outras coisas irá prover 

mecanismos de previdência em torno de eventos aleatórios, que são inerentes 

a um grupo social, a uma população de seres vivos, e buscará aperfeiçoar um 

estado de vida, buscando estados globais de equilíbrio. Desse modo, considero 

o sexo seguro como um dispositivo do campo de ação da biopolítica em 

relação a AIDS. Segundo Lilia Rossi (2002) o sexo seguro foi uma criação da 

comunidade gay americana, objetivando estimular homossexuais a adotarem o 

preservativo nas práticas sexuais como forma de diminuir ou eliminar os riscos 

de infecção pelo HIV.  Desta forma, se constituiu toda uma tecnologia de 

prevenção à infecção pelo HIV, da qual foram agentes e alvos preferenciais, os 

homossexuais masculinos. 

Para Foucault (2005) é a norma, empregada pelos agentes detentores do 

saber, que finalmente fará a ponte entre um e outro mecanismo (disciplina e 

regulamentação), sendo que a medicina será responsável pelo surgimento da 

idéia de normalização. Em decorrência da utilização de mecanismos 

biopolíticos, a medicina e a higiene passam a ter grande importância a partir do 

século XIX, incidindo sobre os processos biológicos e orgânicos, sobre a 

população e sobre o corpo, significando que a medicina com sua propriedade 

de poder influir sobre o corpo e a população, terá efeitos disciplinares e efeitos 

reguladores. Nesse contexto, o discurso do sexo seguro na luta contra o HIV/ 

AIDS encontra um terreno propício para seu fortalecimento, pois no quesito 

prevenção, o uso do preservativo passa a representar a única maneira eficaz 

para evitar infecções e reduzir a transmissão do vírus, ou seja, vira uma norma 

que transforma a prática de sexo anal sem camisinha entre gays num tabu. É 

importante ressaltar que antes da descoberta do HIV/AIDS não existia uma 

distinção entre sexo anal com ou sem preservativo. 
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A deshomossexualização da AIDS 

Com o tempo, as estatísticas mostram que a AIDS também infectava 

indivíduos de 'fora' dos grupos de risco tradicionais (homossexuais, prostitutas, 

usuários de drogas injetáveis), atingindo todos que adotavam comportamentos 

de risco, como manter relações sexuais sem o uso do preservativo, 

compartilhar seringas, receber transfusão de sangue não testado, etc. Esta 

mudança de estatuto de grupos de risco para comportamentos de risco ou 

práticas de risco, embora tenham avançado, mantiveram a problemática visão 

individualista e culpabilizante em relação ao sujeito infectado pelo vírus.  

Posteriormente, aumentaram-se as leituras sobre a visão de 

vulnerabilidade e exclusão social como forças centrais no desenvolvimento da 

epidemia, possibilitando a inclusão do politicamente correto no campo de 

trabalho. O que resultou em nova denominação dos homossexuais, como 

homens que fazem sexo com homens (HSH), aludindo à conduta homossexual 

e não à identidade sexual, incluindo diferentes tipos de HSH com experiências 

distintas. Prostitutas e garotos de programa passaram a ser designados como 

profissionais do sexo (PS); pessoa vivendo com AIDS substituiu o termo 

aidético; soropositivo passou a designar a pessoa portadora do vírus, mas que 

não adoeceu; pessoas envolvidas em contextos de drogadição com uso de 

seringas passaram a ser identificados como usuários de drogas injetáveis (UDI) 

(Cáceres, 2004). 

No início da década de 90, aumenta a incidência de AIDS entre grupos de 

mulheres, crianças e adolescentes e às camadas populares, ou seja, ocorre 

uma feminilização e pauperização da epidemia, ou seja, efetivamente o HIV 

deixa de ser uma infecção apenas de homossexuais. Assim sendo, discutir a 

relação de um indivíduo com AIDS implica falar de situação social e cultural, de 

status econômico, de crenças e valores, de auto-estima, projeto de vida, 

situação legal e jurídica do país em que vive este indivíduo, condições de 

acesso aos serviços de saúde, e muitos outros fatores.   

A esse processo, Richard Parker (1994), denominou 

deshomosssexualização da AIDS, porém, ao contrário de ser algo positivo para 

os homossexuais, o autor considera essa deshomossexualização como “[...] 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

uma nova versão do velho preconceito que perpetua a imagem da AIDS como 

praga gay no imaginário popular. Passa a ser outra maneira de assegurar que 

a mentalidade estabelecida continue a negar a questão das diversidades 

sexuais, em vez de encará-las de frente” (Parker, 1994:52). Segundo o autor a 

deshomosssexualização da AIDS faz com que instituições, organizações e 

setores da sociedade ignorem os efeitos da epidemia na população 

homossexual masculina, dificultando ainda mais a situação de homossexuais 

soropositivos, que muitas vezes preferem se automedicar a procurar postos de 

saúde, onde profissionais homófobos submetem pacientes a situações 

constrangedoras.  

 

O coquetel 

Embora ainda não se tenha encontrado a cura para a AIDS e pesquisas 

sobre vacinas tenham fracassado até o momento, em relação ao tratamento 

ocorreram várias evoluções desde 1986, quando AZT foi aprovado pelo órgão 

norte-americano de controle sobre produtos farmacêuticos Food and Drug 

Administration (FDA) e passou a ser comercializado em 1987. No Brasil, foi 

uma das primeiras drogas aprovadas para o tratamento da AIDS e atualmente 

é usada no tratamento de infecções por HIV em associação com outros 

medicamentos, compondo o coquetel anti aids.  

Essa mistura conhecida como coquetel de drogas e apresentada em 

1996, na 11a Conferência Internacional sobre a AIDS (Vancouver, Canadá), 

conseguiu diminuir em 100 vezes o ritmo de reprodução do vírus em relação à 

mono terapia até então empregada. Conhecidas como Terapia Anti Retroviral 

(TARV, em português), ou Highlya Active Antiretroviral Therapy (HAART, em 

inglês), esta combinação de medicamentos utiliza três ou quatro drogas 

capazes de inibir diferentes etapas da replicação viral.  No Brasil, desde 1996, 

quando os remédios passaram a ser distribuídos gratuitamente a toda a 

população doente (Lei n° 9.313, de 13 de novembro de 1996), conseguiu-se 

reduzir em um terço o número de mortes pela doença.  

Quando surgiu o primeiro remédio Anti-HIV, o AZT, a sobrevida de uma 

pessoa em tratamento era de um ano. Atualmente 21 remédios podem ser 

combinados em 1.300 terapias, possibilitando a existência de pacientes que 
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sobrevivem com o vírus por mais de 15 anos. Até o fim da década de 80, um 

terço dos bebês nascia infectado e 50% das infecções aconteciam durante o 

parto, hoje, com o uso dos medicamentos durante a gravidez e no momento do 

parto, menos de 1% dos bebês nascidos de mães com HIV são infectados. 

 

Barebacking sex 

Significativos também são os novos elementos que caracterizam a vida 

sexual e a cultura nas grandes cidades que desde o final dos anos noventa 

refletem diretamente na questão da epidemia da AIDS: a disponibilidade de 

tratamento; o aumento significativo da sobrevida de pessoas soropositivas; a 

transformação da infecção em doença crônica e controlável, o Viagra; a 

popularização da Internet, a grande quantidade de produtos e serviços sexuais, 

difusão de clubes de sexo, saunas gays, culminando com as práticas bareback 

sex, denominação para sexo sem uso de preservativos em contextos de risco 

de infecção pelo vírus HIV. Michel Shernoff (2005) chama atenção para a 

questão de que homens e mulheres, gays ou não, fazem sexo sem usar 

preservativos, ressaltando que os níveis de aprovação/desaprovação em 

relação ao barebacking, variam de acordo com o contexto onde é praticado e a 

população que o pratica, ocorrendo agravantes quando se trata de relações 

homossexuais e até indiferença quando se trata de relações heterossexuais.  

Devido à relação direta com o risco de contrair o vírus HIV, que no 

imaginário popular está diretamente relacionado à morte, o barebacking 

praticado por homens homossexuais é controverso dentro e fora da 

comunidade gay. Alguns condenam o barebacking e barebackers porque 

acreditam que a prática tem causado infecção entre jovens e sua divulgação 

traz uma publicidade negativa para a comunidade homossexual, outros 

condenam por acharem seus praticantes promíscuos e irresponsáveis. 

Entretanto, apesar da polêmica e das controvérsias, a prática sexual bareback 

tem se tornado assunto de interesse da mídia e também de pesquisadores, que 

tem se debruçado sobre tema a fim de encontrar as causas e possíveis 

soluções para o fenômeno. 
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Saúde pública, risco e medicalização da vida 

Segundo Marcelo Porto (2007) para se definir ou adotar conceitos de 

risco à saúde é necessário que tenhamos uma compreensão ampliada de 

saúde, pois apenas um enfoque abrangente de saúde em seus aspectos 

sociais, permitirá  

“[...] ressignificar a relação entre homem e natureza para 
além da instrumentalização de um mundo natural visto em 
boa parte pela ciência e pela saúde pública, ora como uma 
fonte de recursos passiva e inesgotável, ora como um 
mundo selvagem repleto de riscos de doenças e mortes 
que precisa ser domesticado”.3 
 

Nesta perspectiva, o autor critica a clássica definição de saúde apregoada 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de "situação de perfeito bem-estar 

físico, mental e social", uma vez que esta visão ignora as inúmeras fases de 

adaptações e transformações pela qual todo ser humano passa desde o parto 

até a morte, ignora situações e esforços de superação dos esforços em que a 

vulnerabilidade social representa medidas de variações continuas para 

realização dos ciclos da vida e “cuja origem encontra-se nas desigualdades, 

injustiças e discriminações presentes numa sociedade” (Porto, 2007:82). e 

acrescenta que apesar de existirem vários indicadores importantes referentes à 

saúde humana como, por exemplo, esperança de vida, longevidade, taxas de 

mortalidade infantil, acesso a serviços de saúde e saneamento, esses 

referenciais utilizados isoladamente não são capazes de traduzir a 

“complexidade e contexto dos fenômenos que produzem”, pois  

Apesar da importância das definições médicas 
operacionais de saúde, mais pautadas em indicadores de 
‘disfunções’ como doenças e mortes, o conceito de saúde 
humana sempre será relacionado com os valores éticos e 
estéticos presentes na sociedade, com a forma como as 
pessoas vivenciam suas experiências frente aos 
transtornos, anseios e satisfações da vida. Tais valores, 

                                                           

3 PORTO, Marcelo Firpo de Souza. Uma ecologia política dos Riscos: Princípios para integrarmos o local 

e o global na promoção da saúde e da justiça ambiental. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007 
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experiências e vivencias não são facilmente 
operacionalizáveis nem quantificáveis, mas encontram-se 
no coração de conceito e fazem parte de expressões do 
senso comum essenciais à vida das pessoas, tais como 
integridade, dignidade, amparo e felicidade.4 

 

Sobre os riscos à saúde, o autor acredita que “viver sem risco é não viver 

neste mundo, já que só o que está vivo pode morrer só o que possui algo pode 

perder, e só quem tem liberdade de escolha pode interferir no próprio destino” 

(Porto, 2007:92). Dada sua característica polissêmica o autor considera difícil 

definir o conceito de risco, mas acredita que a contribuição do campo ambiental 

e da saúde pública tem possibilitado o desenvolvimento de um conceito mais 

abrangente para a compreensão dos riscos, de modo que 

Sandra Caponi (2003) considera que diversas questões devem ser 

pensadas quando se tenta vincular saúde e sociedade, uma vez que existem 

condições de vida que são impostas e não escolhidas e as características que 

configuram essa imposição (alimentação deficiente, analfabetismo, condições 

sanitárias deficientes, etc.), devem ser consideradas quando se faz uma 

programação de políticas públicas de saúde, embora existam “estilos de vida 

escolhidos, eleições e condutas individuais pertencente ao âmbito do privado” 

que também constituem dados a serem explicitados quando se fala em 

etiologia social das doenças sendo que a “normalização das condutas e dos 

estilos de vida faz parte do próprio nascimento da medicina social” e desde seu 

inicio houve uma mistura entre as fronteiras do público e do privado, 

convertendo as políticas de saúde publica “em intervenções, muitas vezes 

coercitivas, sobre a vida privada de sujeitos considerados promíscuos, 

alienados, ou simplesmente irresponsáveis” (Caponi, 2003:63). 

Como conseqüência, ao associar conceitos de moralidade e saúde, 

associasse também os conceitos de patologia e anomalia, de modo que 

qualquer variação será considerada patológica, logo, o discurso médico ao falar 

de ‘bem estar’ sem problematização dos conceitos, ocupa 
                                                           

4 PORTO, Marcelo Firpo de Souza. Uma ecologia política dos Riscos: Princípios para integrarmos o local 

e o global na promoção da saúde e da justiça ambiental. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007 
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[...] o lugar do discurso jurídico e tudo aquilo que 
consideramos perigoso torna-se objeto de uma 
intervenção que já não se baseia na pretensão de 
proteger a sociedade desses sujeitos indesejáveis, mas 
ao contrário, se baseia na certeza de que esta 
intervenção persegue um objetivo altruísta, seja o caso da 
recuperação das pessoas ou da prevenção dos riscos.5  
 

Luis David Castiel (2004) classifica a epidemiologia como um campo 

disciplinar cuja supremacia está em focar a atenção nos seus objetos de 

estudo através de critérios denominados de ‘individualismo metodológico’. 

Nesta perspectiva, a tendência é buscar relações correspondentes entre os 

riscos de doenças e as características agregadas aos sujeitos, excluindo 

possíveis interações socioculturais, sendo também uma tendência utilizar 

estilos de vida, ou seja, “algo ligado à esfera privada, da responsabilidade dos 

indivíduos, colocada em termos de escolhas comportamentais” para o controle 

dos riscos (Castiel, 2004:617).  

O autor salienta que a promoção de saúde adota estratégias políticas que 

podem ser analisadas por duas vertentes, sendo uma conservadora e outra 

libertária. A primeira vertente visa “direcionar indivíduos a assumirem a 

responsabilidade por sua saúde, ao assim fazerem, reduzirem o peso 

financeiro na assistência de saúde” e a segunda vertente “atuaria como 

estratégia para criar mudanças na relação entre cidadãos e o Estado, pela 

ênfase em políticas públicas e ação inter setorial, ou ainda, (...) constituir-se 

numa perspectiva libertária que busca mudanças sociais mais profundas” 

(Castiel, 2004:617). Logo, a idéia de “‘promoção de saúde’” (PS) apresenta-se 

como importante estratégia biopolítica de disseminação das informações sobre 

o risco com “posturas moralizantes de busca e manutenção de retidão e pureza 

e de evitação de máculas que corrompam o estado perfeito de saúde” (Castiel, 

1999:20). Desse modo a promoção de saúde tem como objetivo inferir nos 

modos de vida da população, sobre o pressuposto de que é possível decidir 
                                                           

5 CAPONI, Sandra. A saúde como abertura ao risco. In: Dina Czeresnia; Carlos Machado de Freitas. 

(Org.). Promoção da Saúde (conceitos, reflexões, tendências). 2 ed. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2003, v., 

p. 55-77 
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qual o futuro que se deseja ter. 

Para Roberto Passos Nogueira (2003) o auxilio da epidemiologia e da 

estatística, legitimando representatividades, faz com que as relações sociais na 

medicina preventiva sejam “tomadas de forma naturalizada e desprovidas de 

historicidade, mistificadas que são mediante sua nivelação aos ‘demais’ fatores 

do ambiente e do hospedeiro” e sua popularidade e sucesso se devem à 

medicina promotora, cuja atuação não privilegia o currículo de formação 

médica e sim, ao contrário, 

[...] a medicina promotora concentra esforços na utilização 
de infra-estrutura universalizada de produção e difusão de 
conhecimentos científicos que se estabelece como a 
suprema autoridade sobre o que é bom ou mal para a 
saúde de cada um e para a própria existência humana, 
fazendo da noção de risco em saúde o epicentro em torno 
do qual gravitam as normas de conduta que prescreve. 
Recolhendo e sistematizando os resultados da incessante 
investigação epidemiológica em escala internacional, (...) 
defende e difunde essas normas que passam a influenciar 
decisivamente o que devem ou não fazer as pessoas, 
sejam estas pacientes da medicina ou simples leitores de 
jornais ou usuários da internet.6 

 

Desse modo a medicina promotora, utilizando-se de canais de 

comunicação de massa, busca promover e incentivar de forma generalizada, 

novas atitudes diante da saúde, dispensando inclusive a figura do médico e 

transformando a pregação de ‘hábitos saudáveis’ em responsabilidade para o 

individuo, afetando diretamente o modo como as pessoas cuidam de seu corpo 

e de sua saúde.  Para o autor existe uma tendência na pesquisa 

epidemiológica e também no uso que os médicos fazem dela em se criar uma 

“base universal de julgamento moral sobre o comportamento humano” diante 

de condutas caracterizadas como de risco, de modo que as condutas tidas 

moralmente como saudáveis e responsáveis são apontadas como o oposto das 

                                                           

6 NOGUEIRA, Roberto Passos. Da medicina preventiva à medicina promotora. In: AROUCA, Sergio. O 

dilema preventivista: contribuição para a compreensão da medicina Preventiva. São Paulo/ Rio de janeiro: 

Editora UNESP/Editora Fiocruz, 2003. p.175-182. 
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condutas de risco. Assim sendo, nesta intenção moralizadora o risco é 

constantemente associado à responsabilidade pessoal, gerando não apenas 

uma relação de causalidade, mas também uma acepção moral, indicando falha 

de comportamento, potencializando culpa ou até mesmo “criminalizando 

pessoas que se deixam enfermar” (Nogueira, 2003:180). 

Para André Queiroz (1999) ao contrário de situar o dispositivo de poder 

na captura de delinqüentes e de corpus indóceis ou da circunscrição discursiva 

dos perversos e das histéricas, ao acionar o conceito de biopoder, Foucault 

procurava “sustar os riscos na administração intensiva da vida” (Queiroz, 

1999:98). Neste sentido o surgimento da população como um novo fenômeno 

dos empreendimentos de controle e segurança “para o qual converge a 

preocupação dos governos modernos”, dão espaço para a medicalização da 

vida e também para um poder centrado na obrigação de produzir a saúde e 

vida saudável. 

“São estes fenômenos que se começa a levar em conta no 
final do século XVIII e que trazem a introdução de uma 
medicina que vai ter, agora, a função maior da higiene 
pública, com organismos de coordenação dos tratamentos 
médicos, de centralização da informação, de normalização 
do saber, e que adquire também o aspecto de campanha 
de aprendizado da higiene e de medicalização da 
população”7.  
 

Medicalização, “que não dizia respeito às relações privadas entre médicos 

e demanda dos clientes, mas como uma rede de atividades que cobria o 

espaço social da vida e da coletividade” (Queiroz, 1999:101), podendo ser 

entendida como instauradora de novas formas de poder, colocando a 

sexualidade em evidência 

“Eu creio que, se a sexualidade foi importante, foi por uma 
porção de razões, [...]: de um lado, a sexualidade, 
enquanto comportamento exatamente corporal depende de 
um controle disciplinar, individualizante, em forma de 
vigilância permanente (e os famosos controles, por 
exemplo, da masturbação que foram exercidos sobre as 

                                                           

7 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade; curso no College de France (1975-1976); tradução Maria 

Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
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crianças desde o fim do século XVIII até o século XX, e isto 
no meio familiar, no meio escolar etc., representam 
exatamente esse lado de controle disciplinar da 
sexualidade); e depois, por outro lado, sexualidade se 
insere e adquire efeito, por seus efeitos procriadores, em 
processos biológicos amplos que concernem não mais ao 
corpo do indivíduo, mas a esse elemento, a essa unidade 
múltipla constituída pela população. A sexualidade está 
exatamente na encruzilhada do corpo e da população. 
Portanto, ela depende da disciplina, mas também depende 
da regulamentação. A extrema valorização médica da 
sexualidade no século XIX teve, assim creio seu princípio 
nesta posição privilegiada da sexualidade entre organismo 
e população”.8 (FOUCAULT, 2005: 300).  
 

Desse modo, a focalização do poder centrado no corpo, possibilitou 

através de programas sanitários, descobertas farmacológicas, controle dos 

efeitos na ingestão de remédios, a criação “de um efeito político de 

rastreamento motivado pela medicação ostensiva da sociedade e pela criação 

de um modelo pós-disciplinar centrado, sobretudo no controle dos riscos” 

(Queiroz, 1999:102).  Importante repensar também sobre os formatos de poder 

e governamentabilidade que, ao potencializarem o governo de si mesmo, têm 

como estratégia principal transformar os indivíduos em responsáveis pelos 

riscos socialmente gerados por suas práticas. No caso da AIDS, criam-se 

estratégias e intervenções generalistas que não levam em conta 

particularidades culturais, morais, políticas, econômicas, transformando a 

infecção pelo HIV em responsabilidades e culpas individuais etc.  

 

De 1981 a 2010: o que permanece? 

O surgimento da AIDS representou não apenas a disseminação de um 

vírus mortal e da doença no espaço social, mas fomentou também o 

ressurgimento da metáfora da peste, das discussões acerca do normal e do 

patológico, das normas, da multiplicação das possibilidades da medicina dos 

corpos e das populações, assim como o surgimento de uma epidemia de 
                                                           
8 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade; curso no College de France (1975-1976); tradução Maria 

Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
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informações, que visou e visa acima de tudo o controle e a prevenção da AIDS.   

Nesse contexto, o risco de morte e o uso do preservativo para se evitar esta 

morte, transformaram-se nos principais argumentos para se exigir que cada 

sujeito se mantenha distante do vírus, siga as normas e mantenha a disciplina.  

Em relação ao barebacking sex, estudo realizado sobre as discursidades 

produzidas sobre a prática no contexto brasileiro (De Paula, 2010:145), mostra 

que existe uma prevalência em caracterizar o homossexual adepto de 

barebacking sex como um pré-doente, já que nesta prática, considerada de alto 

risco, a possibilidade de infecção pelo HIV é tida como certa, transformando 

seus praticantes em pessoas irresponsáveis e ou criminosas, passíveis de 

diagnósticos, qualificações e intervenções advindas dos discursos da verdade.  

Diante do exposto, é possível afirmar que após 30 anos de epidemia, o 

sujeito homossexual permanece como ponto central e de ligação em todas as 

fases da epidemia, ou seja, nos últimos 30 anos mudaram as realidades em 

que se operam as práticas sexuais de toda a população gays ou não, 

entretanto, persistem as dificuldades em se inventar modelos de saúde pública 

que não estejam pautados no terror, no pânico e na culpa, como ferramentas 

de (des) controle. 
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