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“Les oeuvres les plus belles sont celles où il y 

a le moins de matière.” (Gustave Flaubert) 

 

“Conto muitas histórias ao mesmo tempo 

porque desejo que em torno desse relato sinta-

se a presença de outras histórias, até o limite 

da saturação. Histórias que eu poderia contar 

ou que talvez venha a fazê-lo, ou quem sabe já 

tenha contado em outras ocasiões; um espaço 

cheio de histórias, que talvez não seja outra 

coisa senão o tempo de minha vida, no qual é 

possível movimentar-se em todas as direções, 

como no espaço sideral, encontrando sempre 

novas histórias, que para narrar seria preciso 

antes narrar outras, de modo que partindo de 

qualquer momento ou lugar, encontre-se 

sempre a mesma densidade de matéria para 

relatar.” (Italo Calvino) 



 

RESUMO 

 

Essa pesquisa tem como objetivo compreender os sentidos dados pelos sujeitos que vivem 

com HIV/AIDS às suas experiências e aos sentimentos vivenciados nesse processo de 

reconhecimento ou negação das metamorfoses identitárias. É, pois, um estudo em Psicologia 

Social Crítica, com um embasamento teórico-metodológico construído a partir da obra de 

pensadores contemporâneos das teorias críticas. Aqui, entendida como este constante olhar de 

questionamento sobre a realidade posta. A metodologia utilizada, de caráter qualitativo, 

encontra no método de narrativas de história de vida uma possibilidade interessante de 

conhecimento da subjetividade humana. Partimos de uma concepção de sujeito que se implica 

no processo de constituição de suas experiências e, portanto, deve ser ouvido enquanto tal. 

Nesse sentido, não foi utilizado um questionário previamente estruturado para a realização das 

entrevistas, que aconteceram a partir das seguintes questões disparadoras: “Quem você é”? 

“Como você se tornou quem você é hoje”, “Quais seriam seus planos de futuro, agora?”. A 

análise dos relatos trazidos se dá a partir da proposta teórica metodológica apresentada por 

Ciampa, Almeida e Lima que preza pelos relatos de um narrador sobre sua existência através 

do tempo e os processos de negação e reconhecimento identitário. Os fragmentos de 

narrativas aqui apresentadas perfazem a constituição, em linhas gerais, de três personagens 

diferentes. Um efeito narrativo que conecta formas de vida no que elas trazem de mais frágil. 

Três formas de vida que nos convidam a um mergulho em suas realidades distintas e que 

dizem muito sobre os sentidos dados à experiência de viver a exclusão e o medo. 

Apresentamos aqui o cerne de uma pesquisa que busca compreender a vida. Mais que trazer 

relatos dos marcadores biológicos de uma doença que preocupa autoridades sanitárias em 

todo o mundo, este trabalho busca entender o modo como, todos os dias, damos continuidade 

as nossas histórias. Como considerações finais, falamos de quem somos e de como nos 

estruturamos a partir do resultado dinâmico da reposição constante de tudo que compõe 

nossas trajetórias em narrativas de vida outras que, por vezes, refletem a nós mesmos.  

 

Palavras-chave: Psicologia Social Crítica. HIV/AIDS. Metamorfose. Identidade. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This research aims to understand the senses given by the subjects living with HIV / AIDS to 

their experiences and the feelings experienced in this process of recognition or denial of 

identity metamorphoses. It is, therefore, a study in Critical Social Psychology, with a 

theoretical-methodological basis built from the work of contemporary thinkers of critical 

theories. Here, understood as this constant look of questioning about the established reality. 

The methodology used, of a qualitative nature, finds in the method of narratives of life history 

an interesting possibility of knowledge of human subjectivity. We start from a conception of 

subject that is implied in the process of constitution of its experiences and, therefore, must be 

heard as such. In this sense, a previously structured questionnaire was not used for the 

interviews, which happened from the following triggering questions: "Who are you?". "How 

did you become who you are today", "What would be your plans for the future, now?". The 

analysis of the reports presented is based on the theoretical methodological proposal presented 

by Ciampa, Almeida and Lima, who values the narrator's reports about their existence through 

time and the processes of denial and identity recognition. The fragments of narratives 

presented here make up the general constitution of three different characters. A narrative 

effect that connects forms of life in what they bring of the most fragile. Three ways of life that 

invite us to dive into their distinct realities and that say a lot about the senses given to the 

experience of living exclusion and fear. Here we present the core of a research that seeks to 

understand life. Rather than bringing accounts of the biological markers of a disease that 

worries health authorities around the world, this paper seeks to understand how we continue 

our stories every day. As final considerations, we speak of who we are and how we structure 

ourselves from the dynamic result of the constant replacement of everything that makes up 

our trajectories in other life narratives that sometimes reflect ourselves. 

 

Keywords: Critical Social Psychology. HIV/AIDS. Metamorphosis. Identity. 
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1 PRÓLOGO 

 

1.1 O que traz informações iniciais para compreender a obra: Quando o eu narrador 

pesquisador se apresenta 

 

Pode-se dizer que entrelaçado ao texto acadêmico, exigência parcial para a 

obtenção do grau de mestre em Psicologia, tem-se aqui um romance. Não falo de um romance 

romântico, daqueles com um tipo galante que enfrenta quaisquer adversidades para conquistar 

ao final de tudo sua intocável Dulcineia. Tampouco se trata de um suspense investigativo ou 

policial daqueles que te conduzem a um desfecho inesperado. Não é o registro das peripécias 

de um herói e suas virtudes. Menos ainda, o recorte das aventuras de um protagonista, como o 

anti-herói do conto contemporâneo que, sem vocação heroica, encanta os(as) leitores(as) pelos 

deslizes que comete e por sua busca pela felicidade. Aqui, tem-se um romance mais como a 

origem da própria palavra romance. O termo faz referências às composições populares 

contadas em romanço, expressão criada para denominar as línguas dos povos cativos do 

Império Romano. Naquele tempo, havia histórias escritas em prosa e verso, num latim tido 

como vulgar, repletas de elementos de aventura, de enlaces e de enredos. Aqui, a inspiração 

neste tipo de escrita nasce do propósito de deixar falar, de tentar ouvir vozes silenciadas e 

temas vulgarizados pela vida e pelas condições de possibilidade do existir.  

Mais adiante, veremos como isso se dá e a que temas o texto faz referência. Por 

ora, preciso informar que este trabalho, em razão de sua natureza, é deveras experimental. 

Peço compreensão por seu ritmo, às vezes, claudicante. Já o conteúdo me parece bem claro. 

É, acima de tudo, uma tentativa, um ensaio de como gostaria de construir esta dissertação. E 

para uma melhor compreensão deste intento, devo fazer algumas considerações de partida.  

O(a) leitor(a) um pouco mais ávido por conhecer as histórias que vamos contar 

pode sentir-se à vontade para caminhar sem este texto inicial. Não se trata de uma exigência 

segui-lo. Basta passar aos capítulos seguintes e começar pelas narrativas, mas saiba de pronto 

que há, nesta composição, uma meia dúzia, ou pouco menos, de nomes que protagonizam, 

cada um a seu modo, as tramas que dão corpo e sentido a este trabalho.  

Além disso, trata-se de um texto construído a partir de uma narrativa concreta 

tomada como objeto de estudo de uma pesquisa de natureza científica. Falo do projeto de 

pesquisa intitulado “HIV/AIDS: Narrativas de história de vida de quem vive a experiência da 

doença”, que foi submetido à Plataforma Brasil em 19 de agosto de 2015 e aprovado pelo 
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Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Ceará (UFC) em 17 de 

setembro de 2015, com número de aprovação no CAAE 48399715.7.0000.5054. 

Refiro-me a pesquisa que tem como principal objetivo compreender os sentidos 

dados por uma pessoa que vive com HIV às suas experiências no processo de reconhecimento 

ou negação do que concebemos como metamorfoses identitárias, conceito teórico que fica 

mais compreensivo nas narrativas de história de vida apresentadas à medida que se dá a 

tessitura desta dissertação. Perceba que, ao todo, os quatro capítulos construídos, para além do 

prólogo, trazem, nas histórias contadas, a materialização de tal conceito central para os 

estudos da Psicologia Social Crítica. Mas enfatizo que o(a) leitor(a) não familiarizado (a) com 

conceitos teóricos não terá dificuldades em sua leitura, podendo fruir as narrativas e conhecer 

suas personagens em cada capítulo, de forma individual.  

Concretamente é uma pesquisa que faz uso da metodologia utilizada por Lima 

(2005), que preza pelos relatos de um narrador sobre sua existência através do tempo. Em 

outras palavras, faz-se uso da narrativa de história de vida enquanto abordagem metodológica 

aplicada ao ato de pesquisar. É por esse método de trabalho que é possível apresentar a 

história de Ágori
1
, personagem central de nosso primeiro capítulo ao rememorar em sua 

juventude os anos de descoberta de uma sexualidade mascarada em uma vida de sigilo e de 

atrito com o pai deveras conservador. E também a história de Telmo, personagem de nosso 

segundo capítulo que sofre com idas e vindas de centros de recuperação, com relacionamentos 

afetivos malsucedidos e que tenta se manter longe do uso de drogas, ao passo que sonha em 

responder aos anseios de uma mãe ansiosa por um filho bem-sucedido na vida. No capítulo 

seguinte, Zenon, nossa terceira personagem, tem HIV. Algo que lhe foi revelado há 23 anos. 

Um mundo de pavor à morte, transformado em potência de luta pela vida, convida-nos a um 

universo deveras específico e, portanto, instigante.  

                                                           
1
 Em todas as narrativas, optamos por fazer um empréstimo de um recurso mais característico do texto literário, 

o denominado discurso indireto livre, com descrições que complementam os sentidos dados pelas personagens 

às narrativas de suas histórias de vida. O texto científico é por natureza uma construção que prescinde muitas 

vezes de tais ferramentas com o justo propósito de prezar pela clareza, seja conceitual, seja de descrições, que 

o recurso tende a fragilizar. Corroborando com a relevância da necessidade de clareza nos textos próprios às 

dissertações, trabalhamos com a seguinte diferenciação. No texto, a fala própria do voluntário da pesquisa é 

apresentada em itálico e de forma claramente destacada. Nas transcrições dos áudios, optamos por não limpar 

as marcas de oralidade de modo a que ficasse registrado de forma mais autêntica o conteúdo oral apresentado. 

Já a construção narrativa das histórias de vida foi elaborada pela pesquisadora a partir das falas do voluntário 

que permearam as construções discursivas da dissertação. Lembrando que a construção narrativa surge a partir 

da teoria psicológica que fundamenta esta dissertação sendo, portanto, de grande relevância. Além disso, o 

texto é composto por descrições que se fossem feitas de maneira mais direta ficaria mais evidente de se 

visualizar a fala do entrevistado e distingui-la da narrativa contada pelo pesquisador, mas acreditamos, por 

escolha no modo de trabalho, que tal forma perderia um pouco o estilo de construção das narrativas 

apresentadas. 
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As narrativas de vida que conectam esta pesquisa se encerram com uma quarta 

contação, a história de João Trindade, última personagem deste romance experimental. Em 

uma espécie de recomeço da tríade finalizada em Zenon, há, na história de João, muito de 

similitude com as narrativas das demais personagens. João se coloca no mundo de forma bem 

similar a Telmo, Ágori e Zenon. As considerações finais nos convidam, portanto, a 

compreender este enigma que congrega todos os atores aqui aludidos e ver materializado o 

conceito de identidade como metamorfose.  

O que se dá em uma pesquisa que deve guardar todo o rigor acadêmico das 

ciências, portanto. Mas é também uma pesquisa que se enamora pela literatura contida na 

narratividade apresentada. Se houvesse a aposta em um par de companheiros para 

protagonizar este romance, seria feita no enlace entre ciência e literatura. No meu conto 

ficcional – aquele que tão somente em imaginação inspira este trabalho – enfatizo: a ciência e 

a literatura – conhecidas de longa data, encontrar-se-iam, estabeleceriam quaisquer diálogos e 

tocar-se-iam, permear-se-iam. Não que a união entre as duas seja compatível, tampouco que 

protagonizem este romance aqui, em específico. Nem que este texto seja concretamente um 

romance. Entretanto, peço licença para sonhar com uma remota possibilidade, que seja, de 

diálogo entre enamorados.  

Como Marc Chagall em sua tela Os Noivos da Torre Eiffel, vejo o sussurro de um 

cavalheiro à sua amada, gostaria de ouvir o que ele lhe diz tão suavemente. Acredito nas cores 

que um enamoramento pode inspirar. As cores vistas na pintura surrealista são como 

componentes para leituras outras sobre a realidade. Pode-se dizer que as pinturas que levam as 

cores vibrantes de Chagall eram uma resposta à infância pobre e à sua criação em um pequeno 

povoado judeu na Rússia. Diz-se ainda que sua obra seria uma reconfiguração, ou melhor, 

uma criativa catarse dos horrores da Segunda Guerra Mundial que o artista presenciou quando 

morava em Paris, antes de fugir para os Estados Unidos para tornar seu talento conhecido em 

todo o mundo.  

Assim como a pintura para Chagall, pensemos a literatura e suas narrativas como 

um acesso à vida, ou melhor, a como ela é apresentada por quem a protagoniza. Como Italo 

Calvino escreve em Se um viajante numa noite de inverno (1999), aqui também vamos contar 

muitas histórias com o desejo de que sintamos em torno delas a presença de outras e outras 

narrativas, até um limite que o escritor italiano chama em sua obra de saturação. Esse limite 

tento definir em meu texto como necessidade de pausa ou de conclusão, dado o caráter 

experimental deste intento. Mas, fortalece-me lembrar que um espaço cheio de histórias é, de 
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acordo com Calvino, o tempo de sua vida. O baú de narrações que esta dissertação se pretende 

é também o tempo da minha história e, assim, potência em meio à experimentação.  

 
Conto muitas histórias ao mesmo tempo porque desejo que em torno desse relato 

sinta-se a presença de outras histórias, até o limite da saturação. Histórias que eu 

poderia contar ou que talvez venha a fazê-lo, ou quem sabe já tenha contado em 

outras ocasiões; um espaço cheio de histórias, que talvez não seja outra coisa senão 

o tempo de minha vida, no qual é possível movimentar-se em todas as direções, 

como no espaço sideral, encontrando sempre novas histórias, que para narrar seria 

preciso antes narrar outras, de modo que partindo de qualquer momento ou lugar, 

encontre-se sempre a mesma densidade de matéria para relatar. (CALVINO, 1999, 

p. 113). 

 

Talvez seja interessante saber que os nomes dos personagens são fictícios e de 

origem grega. Agóri, que significa jovem, foi escolhido pelo sentido de representatividade de 

um posicionamento que lhe acontece no exato momento da vida que é relatado. Telmo, que 

significa aquele que deseja, reflete um pouco da relação desejo/drogas. E Zenon, que se diz 

daquele que dá vida, é uma referência à transmutação de morte em longevidade, força para 

continuar vivendo. Formas de vida traduzidas em personagens que nos deixam ver como se 

constrói um amanhã, apesar da constante sensação de que algo nos atrasa. A partir do resgate 

diário de um passado difícil. De alguém que gastou boa parte da vida em algo tido por todos 

como não digno e que, por isso, precisa, todos os dias, recompensar um pouco o tempo 

perdido com algo que realmente conte. 

Inspira-me a Poética aristotélica. Refiro-me a esta forma de escrita e contação da 

vida categorizada pelo filósofo grego, e que recebeu forte influência dos poetas trágicos. 

Pode-se dizer que a tragédia grega é tomada por Aristóteles (2015) para compreender a forma 

de representar (mimetizar) os dramas da vida. Pinheiro (2015) destaca: 

 
Assim, a Poética nos remete, antes de tudo, à produção do mimema, ou, para sermos 

ainda mais precisos, à produção de uma imagem poética – verossímil ou mesmo 

necessária – que não se confunde com a experiência objetiva que temos das coisas e 

das ações, pois encontra a sua medida não apenas no objeto da representação mas 

também, e sobretudo, no efeito mimético produzido. (PINHEIRO, 2015, p. 8). 

 

Dessa forma, quando representamos um dado episódio em uma narrativa, por 

exemplo, pode-se dizer que tal composição produz efeitos. Como veremos ao longo deste 

texto, ao representar por meio das narrações, busco entender os sentidos dados às experiências 

da vida. Busco também refletir empiricamente sobre essa produção de sentidos. Pinheiro 

(2015) destaca o caráter empírico e científico de Aristóteles ao estudar a tragédia enquanto 

representação. Intentava Aristóteles equacionar a aporia acerca da certa medida entre teoria e 

prática para conhecer as coisas da vida? Pinheiro (2015) conta-nos que certa vez, no tempo 
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em que a Aristóteles era tutor de Alexandre III (Alexandre, o Grande), rei da Macedônia, o 

próprio Alexandre, então menino, teria questionado ao filósofo sobre a origem de seus 

mestres. “A resposta obtida não poderia ter sido mais elucidativa: ‘aprendi com as próprias 

coisas e elas não me ensinaram a mentir.’” (PINHEIRO, 2015, p. 21). 

De certo, qualquer intento que pretenda reunir ciência e literatura ou mesmo 

ciência e filosofia acaba sendo hesitante. Entretanto, faço aqui também uma aposta na poíesis, 

em sua acepção, agora, platônica, ou seja, na capacidade humana de produzir coisas, 

sobretudo, de forma criativa. Na Grécia Antiga, criação e poesia compartilhavam a mesma 

origem e tinham o mesmo significado. Traduziam também a capacidade de agir. Sinto-me 

inocentada de toda a ousadia que os objetivos deste texto possam representar. Busco apenas 

destacar minha incapacidade em definir, classificar e organizar certos fenômenos. A pesquisa 

em si fortaleceu a abordagem criativa a partir dos avanços alcançados. Daí o caminho 

metodológico
2
 direcionado. Agrega-se, a isso, o fato de esta experiência ter me proporcionado 

um prazer enorme, sobretudo em construir estes construtos textuais. 

Em muitos momentos, a produção do texto me acolheu e me protegeu da 

ansiedade e do medo de falhar. Em outros, a paralisia da escrita  abriu espaço para o frescor 

das ideias e o respirar diante de tanto sofrimento exposto em alguns dos fatos narrados. Como 

o(a) leitor(a) já pode imaginar, são temas duros. Ao trabalhar nesta pesquisa, percebi mais 

concretamente que tudo que acontece com as pessoas deixa marcas que geram efeitos. Fez-me 

entender como é que esses eventos, que nada mais são que elementos constitutivos das nossas 

histórias, vão reconfigurando as nossas vidas. De fato, esta pesquisa busca apontar os 

problemas que vão surgindo a partir dessas dinâmicas. Mas, deixemos de falar nestes aspectos 

e passemos a adentrar um pouco mais na temática desenvolvida ao longo da dissertação. O 

ponto de partida, como o próprio título sugere, é o transbordamento da vida atravessada por 

algo tão tocante como a sentença de morte anunciada por uma doença incurável. A quem 

interessar, passemos, então, a este tema central.  

 

1.2 A AIDS como pano de fundo e ponto de partida 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é o estágio mais grave da 

infecção causada pelo HIV, sigla em inglês para o vírus da imunodeficiência humana, que 

ataca o sistema imunológico responsável por proteger o nosso organismo das doenças. A 

                                                           
2
 Vide último capítulo para maior aprofundamento das escolhas metodológicas feitas nesta pesquisa. 
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notificação dos primeiros casos foi no início da década de 1980, quando, em 5 de junho de 

1981, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos – CDC – 

comunicaram que cinco jovens gays da cidade de Los Angeles tinham um tipo muito raro de 

pneumonia causada por fungos, mas que eram inofensivos em pessoas saudáveis (Timerman, 

2015, p. 13). Desde então, muito tem ocorrido e alterado o modo como a epidemiologia 

compreende a doença. Pode-se dizer que a AIDS tem instaurado pavor e deixado um rastro 

estigmatizante por onde passa. Como analisa Vera Paiva (1992), nos anos iniciais de 

acometimentos no Brasil, a infecção gerou um tipo de pânico, e esta associação simbólica 

ocorre com base nos julgamentos de uma dada influência cultural hegemônica. Vejamos: 

 
O pânico diante da AIDS, embora maldosamente incentivado, é humano. O peso da 

cultura na estruturação de nossa subjetividade faz com que aquilo que foi construído 

pelo homem pareça um limite da natureza. É no universo dos códigos de nossa 

tradição milenar judaico-cristã, hegemônica no mundo ocidental, que devemos 

entender o simbolismo mais profundo da AIDS, explicar o medo, o preconceito que 

o surgimento da epidemia despertou inicialmente. (PAIVA, 1992, p. 54). 

 

É importante destacar que a AIDS é pano de fundo desta dissertação. Há, 

portanto, este nível maior de compreensão textual. Temos outros panos de fundo que 

poderiam ser explorados como ponto de partida, como o(a) leitor(a) poderá observar. Mas, 

por ora, seguiremos esse ponto de partida e o seguinte pressuposto: é fato que muitas vidas 

são atravessadas por tudo o que a doença representa. Estamos em 2016 e a AIDS continua 

preocupando cientistas e autoridades de todo o mundo, não obstante o aspecto de cronicidade 

e coexistência da atualidade. Em uma temática tão abrangente, um dos questionamentos que 

mais motiva esta pesquisa refere-se ao modo como o protagonismo dá sentido ao que seja 

viver com AIDS.  

Mesmo que de forma geral não seja tão claro, partimos da crença de que há uma 

diferenciação bem contundente entre o que seja viver com HIV para a pessoa que tem o vírus 

e o que as instituições sociais, formadoras de sentido, dizem sobre esta experiência. Embora 

não seja o foco deste trabalho, é importante levarmos em consideração os discursos 

constituidores de sentido, por exemplo, o conteúdo gerado cotidianamente pelas mass media 

(TV, rádio, publicidade, jornais, incluindo a internet) e a legitimação do discurso médico 

científico que estes meios de comunicação engendram. Em um movimento de 

desnaturalização do que é dito sobre a experiência, destacamos, assim, alguns aspectos da 

doença a partir de uma crítica ao discurso midiático, o que se justifica no interesse desta 

pesquisadora por questões relacionadas a tal esfera de constituição de sentidos. Isso se dará 
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também no intuito de desconstruir a noção de discurso oficial que, por ventura, possa ser 

concebida pelo o(a) leitor(a). Vejamos. 

O livro A Aids como notícia: a construção de sentidos no campo da Aids, 

organizado por Lima (2004) e viabilizado em Fortaleza, no contexto de cooperação entre o 

Ministério da Saúde e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), compartilha reflexões acerca das políticas de controle da AIDS no 

Estado do Ceará, no tocante aos processos de produção de informação no contexto da 

comunicabilidade da AIDS. Muito do conhecimento teórico publicado naquele livro para 

embasar uma práxis na área de mídia em Fortaleza, constituiu-se no cerne da prática noticiosa 

sobre a AIDS na capital cearense. E diz muito sobre como são feitas as práticas em saúde no 

Ceará. Sabe-se da ascendência do mainstream
3
 e mais recentemente das mídias alternativas 

(ferramentas de interação social que funcionam a partir da geração e compartilhamento de 

informações em aplicativos como Facebook, Instragam, WhatsApp, dentre outros) na 

construção de sentido, especialmente em termos da constante mutação porque passa a forma 

como concebemos a AIDS e a própria doença si com os avanços em prevenção e tratamento.  

Os discursos sociais acerca do que se concebe sobre a doença, os cuidados e a 

prevenção, em Fortaleza, instauram-se em um campo de natureza conflituosa. De um lado, os 

meios de comunicação, especialmente os locais, que tocam os sujeitos na intimidade de sua 

cidade, na proximidade de seus bairros, na atividade profissional, no contato mais direto, ou 

seja, na pessoalidade das vidas. Do outro, a linguagem técnica e as “verdades” da medicina, 

construídas a partir de uma tradição milenar para justificar os protocolos de atuação médica. 

Dois polos que se entrelaçam na constituição de um senso comum, uma opinião pública, a 

respeito do que seja viver com AIDS.  

A pesquisa realizada por Preciliana de Morais (2004) analisa o modo como a 

revista Saber Viver funcionou na construção de discursos e estratégias informativas para o 

público de pessoas que viviam com HIV/AIDS.  

A revista Saber Viver faz parte das políticas de combate à Aids pelo Ministério da 

Saúde, é publicada bimestralmente e distribuída gratuitamente nas unidades de 

saúde de todo o país. Ela tem como proposta a construção de discursos e estratégias 

informativos e pedagógicos para um público que já se impõe há algum tempo: as 

pessoas contaminadas pelo vírus HIV e que vivem “bem” – os chamados 

soropositivos. (MORAIS, 2004, p. 43). 

 

                                                           
3
  Para um bom entendimento acerca do conceito de mainstream, é interessante ler o livro “Mainstream: a guerra 

global das mídias e das culturas” (2012), do escritor francês Frédéric Martel. Ele traz os resultados de uma 

ampla pesquisa de campo realizada em 30 países durante cinco anos e explica a palavra de origem inglesa que 

diz da opinião, do gosto do grande público, dominante e popular. No jornalismo, refere-se a jornais, revistas e 

emissoras de TV com os mais elevados índices de audiência. 
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A revista era um produto integrante das políticas de combate à AIDS do 

Ministério da Saúde, em 2003, sendo publicada e distribuída gratuitamente nas unidades de 

saúde de todo o País e, portanto, também no Hospital São José de doenças infecciosas, 

unidade especializada em Fortaleza para o acompanhamento dos casos da doença na capital 

cearense. 

 
As orientações, em todas as seções dos cinco números analisados por nós, são dadas 

pelos profissionais responsáveis pela saúde do corpo e da alma: médicos e 

paramédicos. Devido a esse fato, a distribuição das enunciações discursivas ao longo 

da revista nos fez compreendê-la como mais uma instância produtora de sentido e 

que tem como fio condutor ou de sustentação o discurso médico-pedagógico. 

Discurso este que tem como eixo central os ensinamentos voltados para a saúde, 

para o cuidado de si, para um comportamento socialmente aceitável e para a 

estabilidade da doença. (MORAIS, 2004, p. 44). 

 

Institucionaliza-se, assim, um discurso uníssono sobre o que seja a doença em 

detrimento da vida em si, que traz valores simbólicos com visões diferentes das compreensões 

discursivas, como explica Preciliana de Morais (2004), no capítulo Saber viver em revista: a 

lógica do discurso sobre AIDS. Este e outros textos do livro auxiliam na compreensão dessa 

conflituosa relação entre a experiência de adoecimento e o que se diz dela. O que pode ser 

extremamente frutífero para revelar um processo de naturalização dos sentidos postos.  

O que queremos demonstrar até aqui é que nenhuma palavra contextualizada em 

um sistema simbólico é apolítica. Isto quer dizer que os discursos sempre constroem sentidos. 

E, por esta razão, é necessário questionar tudo que parece ser natural. Mikhail Bakhtin (2006) 

trazia a linguagem como arena de lutas. Pierre Bourdieu (1980), enquanto instrumento de 

poder. Em outras palavras, a linguagem não é, no dizer de Eni Orlandi (2012, p. 95), “[...] 

jamais inocente, não é uma relação com as evidências, e poderá se situar face à articulação do 

simbólico com o político”. Tal premissa alerta para o fato de que tudo que é dito em jornais, 

na televisão, nas mídias sociais e outros veículos noticiosos – e que chega às nossas casas, 

computadores e celulares –, nada é isento de interpelações de discursos os mais variados. 

Saber disso é um bom começo para um olhar crítico a respeito do tema foco desta dissertação. 

É também uma ferramenta intelectual profícua para o questionamento de um discurso, como o 

midiático, que exerce tamanha preponderância sobre as mentes, por vezes, concebendo-o 

como a “verdade dos fatos”.  

A exemplo desta investigação e de outras que analisam os discursos postos sobre 

a AIDS, faz-se necessário compreender, na experiência de quem contraiu o vírus, como os 

sujeitos estão sendo convidados a pautarem suas vidas a partir do que a sociedade concebe 

sobre esta experiência. Os sentidos dados no campo da AIDS, em relevo, pelas construções 
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midiáticas, alteram, assim, o modo autônomo e libertador com que se deve enxergar esta 

experiência. Na referida revista, as sessões e artigos traziam uma espécie de “saber viver” a 

AIDS. Indicações nutricionais, prática de atividade física regular, não se pode beber (álcool) 

etc., etc., ou seja, a vida deve ser conduzida por meio de um protocolo bem rígido. Na 

sociedade em que vivemos, com protocolos médicos para todos os tipos de acometimentos, 

não somos livres para escolher, nem mesmo quanto à forma como desejamos passar por 

nossas próprias condições de adoecimento.  

Neste texto, também nos implicamos enquanto pesquisadores; outrossim, 

formadores de sentido. Que a crítica também seja aplicada aos conceitos aqui apresentados. E 

que este movimento de desconstrução dos discursos postos e de ampliação de nossas visões 

sobre a temática seja a tônica de como pensamos.  

Ademais, fala-se hoje das tecnologias de prevenção. Gels e anéis vaginais 

microbicidas, diafragmas cobertos por moléculas anti-HIV, preservativos mais eficazes. Na 

testagem, trabalha-se, cada vez mais, para a redução do tempo de espera na obtenção dos 

resultados. Otimizam-se as terapias antirretrovirais com a criação de drogas mais eficazes. 

Surge o Truvada, um medicamento que permite a profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP), 

pela qual indivíduos não infectados fazem uso de um medicamento antirretroviral (ARV), 

diariamente, para diminuir os riscos de ser contaminado. Em outra via, investe-se na 

divulgação massiva de informações sobre a transmissão e na intensificação das campanhas de 

conscientização. Tem-se aí uma miríade de ações inovadoras que marcam o cenário da AIDS 

na atualidade e que continuam no centro da atenção dos discursos médico e midiático. Mas, 

esqueçamos por um instante as informações
4
 acima referidas, que perfazem as políticas 

públicas para infecções sexualmente transmissíveis no Brasil, e voltemos no tempo para 

imaginar o que significava estar com HIV no início da década de 1990.  

Em outras palavras, antes de chegarmos à representação desta experiência no 

presente, materializada em extratos de vida, potencializada em construtos e ações, vamos 

analisar mais profundamente o modo como os sentidos foram construídos historicamente ao 

longo da evolução da doença. Uma das personagens cujos fatos da vida são apresentados 

nesta dissertação descobriu que tinha HIV em 1993. Ela traz em seus relatos muito dessa 

temporalidade. Imagine que, naquele ano, ele carregava a convicção de que morreria em um 

período máximo de seis meses. Entretanto, as certezas de ontem, hoje são negadas a cada 

novo aniversário que ela celebra. Já se vão 23 anos desde o diagnóstico. 

                                                           
4
 Disponível em: <http://www.aids.gov.br/>. Acesso em: 6 nov. 2016 
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No livro Nos années Sida: 25 ans de guerres intimes (Nos anos da AIDS: 25 anos 

de guerras íntimas – tradução nossa), escrito por Eric Favereau (2006), jornalista francês 

especializado em saúde do jornal Liberation, vemos que foram anos difíceis, também na 

França, para quem era classificado nos chamados “grupos de risco”. Com os sintomas 

impossíveis de serem disfarçados, as pessoas eram efetivamente estigmatizadas nos hospitais. 

De acordo com o jornalista, na Paris dos anos 1990, sinais vermelhos eram grudados nas 

portas dos quartos, nos prontuários ou sobre a cabeceira das camas. As roupas e cobertores 

eram lavados à parte e os quartos desinfetados frequentemente. As pessoas diagnosticadas 

com a AIDS eram excluídas, isolavam-se e, na maioria das vezes, acabavam abandonando 

suas vidas profissionais.  

Os dilemas no campo profissional também são retratados no drama americano de 

1993, intitulado Filadélfia, no qual um advogado gay (interpretado por Tom Hanks) decide 

processar a renomada firma de advocacia para a qual trabalhou por muitos anos, tendo sido 

demitido por ter HIV. No filme, denota-se bem o que muitas pessoas viveram, como uma 

espécie de morte social.  

Além das complicações no trabalho, essas pessoas sofriam com depressão, 

enfrentavam a ineficácia dos tratamentos médicos e eram desamparadas pelos amigos e até 

por familiares. As relações sexuais e amorosas ficavam totalmente comprometidas. 

Lembremos que ainda não se sabia ao certo sobre os vetores de transmissão da AIDS. Como 

ressalta Vera Paiva (1992), o preconceito surge, de certa forma, a partir do medo que temos 

deste “inominável”, de perder a aceitação, o direito ao amor. Para a pesquisadora, buscamos 

evitar esta “morte civil”, mais que tudo.  

 
No velho mundo do Deus patriarcal e macho, a existência da AIDS veio transformar 

a velha contaminação psicológica ou espiritual na contaminação material (“Dize-me 

com quem andas e te direi quem és”, “Se você não se cuidar, aquilo vai te pegar”). 

As pessoas que sempre cumpriram um Destino de Impurezas Atribuída do ponto de 

vista de nossa tradição patriarcal (a AIDS/SIDA simbólica que sempre existiu), 

agora têm um vírus para identificá-las que as torna “cientificamente” perigosas. 

(PAIVA, 1992, p. 54-55). 

 

Para visualizarmos o peso de imagens, palavras e discursos construídos ou 

legitimados acerca do que era viver com AIDS neste período, observemos a declaração, 

realizada em 1987, por Jean-Marie Le Pen, político francês, presidente da Frente Nacional 

(partido nacionalista francês, o mais radicalmente da direita na política do país). O artigo 

Sida: trente ans de lutte contre le vírus (AIDS: 30 anos de luta contra o vírus – tradução 
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nossa), escrito por Franck Nouchi e publicado no Jornal Le Monde, em 06 de junho de 2013, 

traz:  

 
Sidaïques qui, en respirant du virus par tous les pores, mettent en cause l'équilibre 

de la nation. Le sidaïque, [...] Il faut bien Le dire, est contagieux par as 

transpiration, sés larmes, sa salive, son contact. C'est une espèce de lépreux". 

(NOUCHI, 2013, p.1). “Aidéticos” ao respirarem o vírus por todos os poros põem 

em cheque o equilíbrio da nação. O “aidético” [...] é preciso bem dizer, é contagioso 

por sua transpiração, por suas lágrimas, sua saliva, seu contato. É uma espécie de 

leproso. (NOUCHI, 2013, p. 1, tradução nossa). 

 

Utilizado pela primeira vez na França, em 1986, por Guillaume Faye, jornalista e 

escritor de extrema direita, o termo sidaïque depois foi popularizado por personalidades como 

o político Jean-Marie Le Pen. Sua construção se apoia na sigla francesa para AIDS (SIDA) e 

uma relação com a conotação antissemita Judaïque. Neste episódio, notamos o nascimento de 

uma relação semiótica, pautada pelos mass media e retroalimentada por um movimento de 

extrema direita instaurador de preconceito e até mesmo de violência física. Quão rico é 

perceber tal processo de constituição de sentidos, inclusive para compreender fatos históricos 

de nossa contemporaneidade política.  

A saber, na contramão dessa construção que carrega um conteúdo preconceituoso, 

a Délégationgénérale à la langue française et aux langues de France, instituição que cuida do 

idioma francês na França, recomenda que se utilize o termo sidéen. No Canadá, o Bureau de 

la Traduction, recomenda o termo sidatique. E, criticando fortemente os efeitos do termo 

“aidético”, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) 

recomendou nas suas diretrizes de terminologia que o termo não fosse mais utilizado, 

passando a sugerir que se utilizasse a expressão “pessoa vivendo com HIV/VIH”. De fato, o 

termo “pessoa vivendo com HIV/VIH” tem muito mais sentido e será o que utilizaremos ao 

longo de toda a dissertação. 

Com muito sofrimento, as personagens da presente pesquisa foram reconhecidas 

como “aidéticas”, assim como muitos franceses sofreram o estigma de sidaïques. É 

interessante notar – e aqui começamos a adentrar em um tema central a esta pesquisa – as 

muitas pessoas que fizeram do sofrimento de se viver com AIDS um combustível para criar e 

recriar suas vidas. Que encontraram condições de possibilidade para contar, elas mesmas, do 

seu próprio jeito, o que é viver com HIV. Pessoas que transformaram depressão em 

movimento; ansiedade em escrita. Que intercalaram a rotina de remédios, cuidados e 

internações hospitalares, avanços e regressos em seus tratamentos, com a realização de feitos, 

pequenos ou enormemente notáveis, resultados de um processo de catarse intelectual. Livros, 
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filmes, trabalhos os mais variados, canções, instalações, arte etc., etc. Potência. Falamos da 

luta pela vida que é negada, ao mesmo tempo, que é potencializada. Um dia, a febre te 

paralisa, no outro, ela te faz transbordar e completar um produto artístico de extrema 

profundidade que há dias estava totalmente paralisado. As histórias desta trama mostram 

contradições, como a força em recusar um tratamento, a energia em sucumbir à inércia, a 

potência no suicídio ou a impulsão em se reconfigurar a vida. Como esse tipo de caminhar vai 

constituindo quem somos? Ao longo deste trabalho, tudo vai sendo posto de modo a 

promover questionamentos e reflexões como estas.  

 

1.3 Sofrimento materializado em arte 

 

Na noite do dia 07 de julho de 1990, por volta das 20h30, quem parou para assistir 

o Jornal Nacional, telejornal brasileiro exibido pela Rede Globo, ouviu na abertura do 

programa, a seguinte notícia
5
: “O Brasil perde um dos maiores talentos da nova geração da 

música brasileira. O cantor e compositor Cazuza morreu hoje cedo no Rio, depois de cinco 

anos de luta contra a AIDS”. Na matéria, o âncora Sérgio Chapelin anuncia a morte do artista. 

A matéria traz também uma entrevista com o pai de Cazuza, o produtor musical João Araújo, 

ainda muito abatido. Realiza a cobertura noticiosa do velório e do enterro. Por fim, faz uma 

homenagem póstuma ao cantor. O apresentador complementa: “Mesmo enfraquecido pela 

doença, não parava de compor. Deixa 14 músicas inéditas já gravadas. São os últimos 

trabalhos de um poeta que sempre retratou em letra e música sua geração e seu país”.  

A matéria nos deixa com o sentimento de obra inacabada, típico sentido das 

breves trajetórias de vida. Deixa ainda para o País um portrait, na alusão à tradicional arte 

francesa do retratar o rosto humano, este não só do Cazuza, mas da AIDS, para o Brasil.  

Um ano antes, em outra entrevista, esta concedida ao jornalista Zeca Camargo, 

quando assume publicamente estar com AIDS, vemos, mais uma vez, a imprensa em ação 

fazendo de imagens, de palavras e de significados, matéria para constituição de discursos e 

seus sentidos. 

 
Foi minha primeira “primeira página”, no dia 13 de fevereiro de 1989. E eu sempre 

me senti ligeiramente desconfortável de ter alcançado, com uma notícia triste, aquilo 

com que todo jornalista em começo de carreira sonha. Cazuza tinha finalmente 

declarado que tinha o vírus da Aids para mim, numa entrevista que era para ser 

apenas “protocolar”. Mais de um jornalista já havia questionado o ídolo sobre seu 

estado de saúde (notoriamente, Marília Gabriela, numa entrevista para a TV), sem 

                                                           
5
 Vídeo com a íntegra da matéria disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mgrUhK-exGc>. Acesso 

em: 6 fev. 2016. 
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sucesso. Só que, naquele dia, ele resolveu dividir seu “segredo” para o grande 

público. E era eu que estava lá para escrever tudo
6
.  

 

Vemos as caras da AIDS. No início, trazendo uma associação à morte, pena de 

um julgamento moral, como ocorre com Cazuza
7
 ou em 1996, mostrando que graças a 

Terapia Antirretroviral (TARV) as pessoas podiam ter seu anonimato respeitado. E ainda em 

tempos de atualidade, ao agregar a imagem da doença a uma dimensão de cronicidade, a 

mídia apresenta-a como uma ameaça com a qual seria possível conviver. Mais recentemente, 

com a terapia pré-exposição e as tecnologias de prevenção, concebe-se um futuro mais 

tranquilizador para a doença, mas não sem alarmar para as estatísticas de contágio. Temos 

aqui breves exemplos de como as mass media têm construído imagens do que seria viver e 

morrer de AIDS, uma dinâmica complexa que promove redução dos sujeitos e produz 

sofrimento, sobretudo por não considerar a pessoa que é traduzida no vírus, nas estatísticas, na 

imagem.   

O que concebemos teoricamente como enquadramento talvez nos auxilie na 

compreensão do modo como a sociedade constrói uma narrativa reducionista dos sujeitos. 

Como se constroem os significados que a sociedade concede a uma dada experiência? Eis um 

questionamento estruturante. Dentre as várias formas de vida de uma pessoa ou os diversos 

aspectos de compreensão de um problema, fazemos nossas escolhas, tomamos nossos 

conceitos e posicionamos as pessoas a partir deste olhar. E não é raro que façamos isso. Com 

Judith Butler (2015), lembremos que “[...] toda vida é precária, o que equivale a dizer que a 

vida sempre surge e é sustentada dentro de determinadas condições de vida.” (BUTLER, 

2015, p. 43). No livro Precarious Life
8
, a autora nos permite uma reflexão acerca dos vários 

tipos de violência que, a todo momento, estamos submetidos nos dias atuais.  

Já em Quadros de Guerra: Quando A Vida E Passivel De Luto?, Butler (2015) 

busca compreender como o enquadramento se constrói na alusão ao agendamento midiático 

norte-americano para que uma política de afirmação da vida seja possível. A autora apresenta 

o dilema das vidas que não são consideradas vivas e, portanto, não são passíveis de luto.  

De certa forma, o livro (Quadros de Guerra) é uma continuação de Precarious Life, 

especialmente quando sugere que uma vida específica não pode ser considerada 

                                                           
6
 Disponível em: <http://igay.ig.com.br/2014-07-18/zeca-camargo-lembra-entrevista-na-qual-cazuza-revelou-

estar-com-aids.html>. Acesso em 6 fev. 2016. 
7
 É interessante ressaltar que graças ao prestígio que o pai gozava na imprensa brasileira, as matérias sobre 

Cazuza e o acometimento pela AIDS chegam a ser poéticas, conferindo um tom emotivo e quase heroico à sua 

imagem. 
8
 Publicado nos Estados Unidos pela editora Verso, em 2004, Precarious Life, no título original, traz uma 

reflexão expressiva sobre o que nos conecta eticamente com as outras pessoas, em suma, com a alteridade. 

Discorre sobre a representação do outro nos tempos midiáticos e da forma como nos conectamos ou como 

eliminamos o outro em nossas relações na contemporaneidade. 

http://igay.ig.com.br/2014-07-18/zeca-camargo-lembra-entrevista-na-qual-cazuza-revelou-estar-com-aids.html
http://igay.ig.com.br/2014-07-18/zeca-camargo-lembra-entrevista-na-qual-cazuza-revelou-estar-com-aids.html
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lesada ou perdida se não for, primeiro, considerada viva. Se certas vidas não são 

qualificadas como vidas ou se, desde o começo, não são concebíveis como vidas de 

acordo com certos enquadramentos epistemológicos, então essas vidas nunca serão 

vividas nem perdidas no sentido pleno dessas palavras. (BUTLER, 2015, p. 13).  
 

A partir de uma análise destas obras no que elas trazem de proximidade das 

narrativas apresentadas nesta dissertação, falamos de um controle da vida que, por vezes, 

impede-nos de elaborar questionamentos como os seguintes: quais condições têm nos 

permitido viver? Como produzimos ou somos levados a enxergar saídas para nossas vidas? É 

estritamente necessário que aceitemos todos esses protocolos médicos que nos são impostos? 

As reflexões acerca do enquadramento midiático na contemporaneidade, segundo Butler 

(2015), norteiam tais questionamentos.  

Em sua obra Deshacer el gênero, mais precisamente ao capítulo 6 El anhelo de 

reconocimiento, ao analisar escritos de Jessica Benjamin, Butler (2006, p. 191 e 192) realça um 

aspecto do reconhecimento (negação) apontado por Hegel e trabalhado por ela: o de que nas 

relações intersubjetivas o reconhecimento pode por vezes implicar a negação, a destruição 

Não seria este o tipo de reconhecimento implicado pelo enquadramento na redução dos 

sujeitos? Em seu viver, como veremos ao longo desta dissertação, as personagens cujas 

histórias de vida são aqui apresentadas são submetidas, muitas vezes, a formas de 

reconhecimento destrutivas que trazem como consequência a desfiliação social, a morte civil 

como Vera Paiva (1992) já descrevia. De algum modo, atribui-se a elas uma espécie de morte 

em vida, verdadeira anamorfose sem sentido – em uma análise a partir do conceito de Juracy 

Armando Mariano de Almeida (2005) de anamorfose – da imagem desejável acerca do que 

seja estar vivo. A anamorfose diz respeito ao modo como nos sentimos ao sermos vistos e 

avaliados por outras pessoas levando em consideração os modelos identitários 

majoritariamente prevalecentes.  

É possível notar que reconhecemos a vida por esse mecanismo de enquadrar e 

assim definir. Esse olhar de compreensão do mundo que, muitas vezes, o reduz e nos reduz 

também, tônica da concepção de enquadramento em Goffman (2012) e que Butler (2015) 

atualiza e aprofunda ainda mais. “Se alguém é incriminado, enquadrado, em torno de sua ação 

é construído um ‘enquadramento’, de modo que o seu estatuto de culpado torna-se a 

conclusão inevitável do espectador” (BUTLER, 2015, p. 23). Há também no enquadramento 

certa ambiguidade, é algo que aparentemente serve para olhar melhor, mas, na verdade, 

empobrece o olhar, já que ao enquadrar você exclui todo o resto. Ao fazê-lo, você confere um 

espaço, uma cor, uma definição, um volume, ou seja, limita o seu objeto de observação. 



23 
 

E ainda destacando tentativas de construção de portraits, além de Cazuza, em 

todo o mundo, outras pessoas serviram de combustível para esse cristalizar, para uma semiose 

perversa, base do enquadramento social. Estas pessoas estamparam capas de jornais com 

manchetes iniciadas por seus nomes. Tiveram suas intimidades vasculhadas. Seus familiares 

foram questionados sobre seus respectivos estados de saúde. Viveram situações, no mínimo, 

desconfortáveis. Cazuza desafiou Zeca Camargo a beber no mesmo cálice o vinho servido 

durante a entrevista anteriormente citada. Um preço pago pela matéria exclusiva? Sim, o 

jornalista compartilhou o vinho com Cazuza.  

O escritor Hervé Guibert e o seu diário clínico
9
, romance, sentido para uma 

existência. E o que dizer dos seguintes versos, parte da canção “Clarisse”, últimos registros de 

Renato Russo, cantor e compositor brasileiro, vocalista e fundador da banda de rock Legião 

Urbana, que também foi vítima da doença, em 11 de outubro de 1996.  

 
E Clarisse está trancada no banheiro / E faz marcas no seu corpo com seu pequeno 

canivete / Deitada no canto, seus tornozelos sangram / E a dor é menor do que 

parece / Quando ela se corta ela se esquece / Que é impossível ter da vida calma e 

força / Viver em dor, o que ninguém entende.
10

  

 

Nos versos parece que Clarisse, como Renato, como todos nós, estamos sempre a 

negociar com a dor, com o sofrimento. Seguimos buscando formas de estar no mundo a partir 

de condições e de possibilidades de existência. Não há garantias de que, ao final das 

negociações, tudo esteja bem. Tal como Renato Russo, que teve sua intensa produção musical 

como expressão, às vezes, encontramos formas de esquecer “que é impossível ter da vida 

calma e força”. Vamos esquecendo como é difícil, de acordo com a letra da música, estar no 

mundo sem esperança. De cura, de melhora, de liberdade, de sentido, de tantas coisas. 

Nesta tônica do adoecimento como catarse intelectual, como centelha artística, 

destaca-se, em Fortaleza, o escultor cearense Leonilson, que descobriu ser portador do vírus 

                                                           
9
 O escritor francês Hervé Guibert, figura emblemática dos anos 1980, por ter sido uma das primeiras 

personalidades francesas a falar publicamente que estava com AIDS, retratou a experiência da descoberta da 

doença em diários autobiográficos que lhe renderam fama e reconhecimento mundial. Guibert gerou polêmica. 

Contou histórias sobre si, mas também sobre personalidades de destaque como o filósofo Michel Foucault e a 

atriz Isabelle Adjani. A proximidade com eles permitiu a construção dos personagens citados em seu romance 

autobiográfico À l'amiqui ne m'a passauvé la vie, como Muzil e Marine, respectivamente. Publicado em março 

de 1990, na França, o livro chegou ao Brasil como “Para o amigo que não me salvou a vida”, em 1991. 

Protocole compassionnel (1991) e L'Homme au chapeau rouge (1992) são outros exemplos de diários clínicos 

escritos pelo Guibert no seu último ano de vida. Estes sem tradução para o português. Publicou, ao todo, 19 

livros. Teve o primeiro deles publicado aos 22 anos e outros mesmo postumamente. Como crítico e fotógrafo, 

por oito anos, integrou a equipe do jornal francês Le Monde. A forma como ele narrou sua condição de 

degenerescência atraiu o público leitor. No início da década de 1990, seu livro esteve na lista dos mais 

vendidos do país por 30 semanas seguidas, sendo traduzido para diversos idiomas.  
10

 Letra completa da canção disponível em: <http://www.vagalume.com.br/legiao-urbana/clarisse.html>. Acesso 

em: 6 fev. 2016. 
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HIV em 1991. Natural de Fortaleza, Leonilson passou a maior parte de sua vida (32 anos) em 

São Paulo, tendo morrido em 1993, apenas dois anos após o diagnóstico, o que denota a 

letalidade do vírus àquela época. Em um último trabalho realizado, no mesmo ano, em São 

Paulo, o artista fez uma instalação para a Capela do Morumbi. A exemplo de outras obras 

concentradas nos últimos dez anos de sua vida, há muito nesta última instalação do elemento 

autobiográfico. Há vida, nota-se a fragilidade do elemento humano e o sentido que damos a 

tudo à nossa volta e mesmo a um viés espiritual. Leonilson
11

 morreu aos 36 anos. Assim 

como Renato Russo. Assim como Hervé Guibert. Cazuza, mais cedo, aos 32 anos. E tantas 

outras vidas menos publicizadas. Muitos anônimos que morrem devido a complicações da 

doença, que se negam ou não conseguem cumprir os rígidos protocolos de cuidado ou ainda 

que encontram forças para dar fim à própria vida. Notamos, portanto, que o sofrimento pode 

ser constituinte para alguns sujeitos e suficientemente destituidor para outros.  

Nas histórias de vida já referidas nesta dissertação e nas que ainda estão por vir, 

vamo-nos questionando: de que se constitui esse substrato que mantém as vidas conectadas a 

uma poíesis? Esta é uma das principais indagações que a presenta pesquisa enseja suscitar e 

ensaia possibilidades de compreensão. Como na história da Severina, escrita por Antonio da 

Costa Ciampa (1987), aqui também “cada biografia deve adquirir uma história única que 

possa tanto identificá-la como uma singularidade dotada de direitos individuais quanto uma 

universalidade que expressa uma coletividade”. (LIMA, 2010, p. 42). 

Lima (2010) nos auxilia na compreensão dessa inconstância, característica das 

personagens que a partir de agora passaremos a apresentar. A identidade, tal como a 

compreendemos aqui, convoca-nos ao distanciamento de um caráter descritivo e estatístico. 

Será possível observar nas contações uma articulação de personagens que se sucedem, 

superam-se umas às outras, recompõem-se tornando à cena, em resumo, dando movimento e 

vida. Ciampa (1987), tentando compreender como as teorias de identidade associadas a 

interesses sociais podem se tornar formas de manipulação ideológica, define a identidade 

como metamorfose, o que quer dizer que: 

 
[...] a identidade é expressão de várias personagens, e a articulação dessas 

personagens é a expressão do Eu. Isso assinala que é impossível viver sem 

personagens, na medida em que sempre me apresento como representante de mim 

                                                           
11

 É possível conhecer mais sobre a vida e obra do artista plástico cearense José Leonilson na biografia 

disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8742/leonilson>. Acesso em: 6 fev. 2016 e no 

documentário em formato de diário íntimo realizado pelo diretor de cinema paulista Carlos Nader, “A Paixão 

de JL”. A obra é construída a partir de uma espécie de diário íntimo falado de gravações deixadas pelo artista 

narrando fatos da história do País – na época, o Brasil tinha como presidente Fernando Collor de Melo – e de 

sua própria vida. Fala também sobre trabalho, família, relacionamentos amorosos. 
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mesmo perante os outros. Essa concepção de identidade implica entender que a cada 

momento é impossível expressar a totalidade de mim; posso falar por mim, agir por 

mim, mas sempre estou sendo o representante de mim mesmo. O mesmo pode ser 

dito do outro perante o qual compareço (e que comparece perante mim). (CIAMPA, 

1987, p. 170-171). 

 

A identidade é, como aqui apresentada, a expressão de várias personagens. As 

histórias que compõem este trabalho têm o propósito de traduzir empiricamente tal conceito. 

Sem mais delongas introdutórias, passemos às nossas histórias e suas personagens.  
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2 CAPÍTULO I 

 

2.1 Ágori: a hora de brincar na rua – o encontro com a sexualidade 

 

Esta narrativa se inicia e eis que apresentamos nossa primeira personagem. Ágori 

tem, neste registro introdutório, pouco mais de 16 anos. Trabalha para o pai e é assediado por 

um dos funcionários de sua casa. O menino de ontem dá voz ao homem de hoje que, agora, 

aos 43 anos, tem aprendido a viver com suas escolhas e tenta resguardar-se dos julgamentos 

morais. Nosso personagem encontra forças para contar sua história. Melhor dizer, captura-nos 

nesse interessante processo de dar sentido à vida. Ele escolhe o que quer falar. Sente-se livre 

para seguir contando que, no início dos anos de 1990, depara-se com um casal a lhe perseguir 

e a convidá-lo para “conhecer as coisas do mundo”. Pessoas diferentes e suas propostas para 

aventuras que ele jamais cogitara. O cenário era paradisíaco. Uma vila de pescadores às 

margens dos verdes mares cearenses. Era jovem, muito bonito, ar de inocência e um olhar 

perdido naquele marzão quente. Vivia o conturbado processo constitutivo de sua sexualidade. 

Os assédios fazem parte desse momento. Alguns o incomodam, outros nem tanto.  

Notemos que na adolescência, Ágori mantinha relacionamentos com meninas, 

mas sentia-se bem mais atraído por garotos. Era tímido. Não cultivava muito amigos. É o 

filho do meio. Tem três irmãs, duas mais velhas e uma mais nova, e um irmão caçula. À 

época mantém uma relação de servidão e de respeito temerário ao pai, um homem bastante 

rígido, mas muito correto em tudo que faz. A mãe, na maioria das vezes, parecia-lhe muito 

frágil. Tem por ela muito carinho e admiração. Em geral, a relação com a família era tensa e 

instável. Por mais que as aparências indicassem que estava tudo bem com ele, internamente o 

medo estava ali. Tinha muitas dúvidas. Sofria sempre. Questionava-se sobre quem era e 

tentava compensar os desconfortos com uma fiel dedicação às obrigações familiares.  

No papel de filho atencioso e responsável, os afazeres que lhe competia se 

desdobravam em dois ambientes. Em casa, tinha a responsabilidade de auxiliar no cuidado 

dos animais que o pai criava. Durante a semana, deveria levar o gado ao pasto, cuidar para 

que se alimentasse, reconduzi-lo a casa e limpar o espaço onde ficava. Fora do lar, a escola 

não era prioridade. Apenas frequentava as aulas. Já os finais de semana eram dedicados a 

barraca de praia de propriedade do pai, onde ia dar uma força no atendimento.  

Rapidamente, Ágori percebe que a rotina intensa não amenizaria sua angústia. Os 

questionamentos não cessam por mais que estivesse sempre ocupado. Começa a sentir que 

não se manteria por muito tempo naquele cansativo papel do filho-dedicado. Toma o primeiro 
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porre aos 13 anos e, em suas palavras, justifica o acesso à bebida como uma estratégia. “É 

porque, assim, até aquela questão das máscaras, né. Eu bebia, assim, pra me manter, assim, 

que eu era homem. Até pra namorar, pra satisfazer meu pai. Sempre, assim, esse refúgio, né. 

Sempre mesmo.” 

Vejamos como ele traz o momento inaugural desta narrativa: 

 
Tinha um rapaz que trabalhava lá em casa, tá entendendo? Saíamos e ficávamos, 

mas pra mim achava esquisito, né, e eu já fazendo, assim, já terminando realmente 

os meus 16 anos e ele insistia muito pra eu ficar e eu ficava com ele, mesmo sem 

entender, né. E ele uma vez, ele queria muito fazer, ter relação comigo e eu dizia 

que eu não aguentava ele, não queria, ‘não, não dá’. [...] E meu pai tinha também 

uma barraca na praia, né, e eu tomava de conta. E andava um casal lá que começou 

a me perseguir, né, e essa mulher, que vinha num carro, [...] e ela ficava me 

perseguindo, ‘olha, vamo na tua casa, que eu quero ficar contigo e tal, tal, tal’, e eu 

não, não dá certo e tal. Foi que foi um dia eu acabei ficando com ele e com ela. Nós 

ficamos lá na barraca mesmo. E eu cheguei pra esse cara que trabalhava com meu 

pai, né, e falei que na verdade não era assim [...] eu fiquei com eles uma vez, 

porque assim começaram a me perseguir, né, e eu sempre fui magrinho. Eu tinha 

meus 16, mas parecia ter 14 né e eu peguei e disse a eles, né, se vocês começarem a 

me perseguir, eu vou ter que dizer ao meu pai que vocês tão me perseguindo. ‘Ah. 

Você não gostou, não?’ Não interessa se eu gostei, mas eu não quero ir. Eu dizia. E 

até porque eu ficava com medo deles. Lá não tinha tanta rua, tinha uns becos, né. 

Eu passava de bicicleta, eles passavam de carro. Eles me perseguiam. Eles 

marcavam muito pra ir pra praia. Eu tinha muito medo. [...] Naquela época, a gente 

era mais inocente de informações, aquela coisa toda, né. Então, assim, quando eu 

peguei e disse pra ele (o funcionário do pai) que eu tinha aguentado ter feito 

relação com o cara e esse cara simplesmente, eu não sei de onde foi que ele criou 

coragem, ele disse pro meu pai o que fez e o que não fez. 

 

E é assim que nosso protagonista, ainda adolescente, não consegue mais encarar o 

pai, ciente da relação que ele próprio mantinha com o funcionário. Alguns podem pensar: 

“mas que forma de saber sobre a sexualidade de um filho” e até questionar “por que partir 

especificamente deste episódio (e não de qualquer outro) para contar a história de Ágori”?! 

De fato, quando nos colocamos a narrar a vida de alguém, há sempre possibilidades de 

escolha. De forma tradicional, este é um devir que sempre coube aos narradores. Entretanto, 

quando nos propomos a dar voz as nossas personagens, assim como esta pesquisa se propõe 

metodologicamente, partimos do conteúdo que elas próprias fazem imergir. Basta questionar: 

“quem é você?” e um mundo de contação se apresenta ali diante de ouvidos sensíveis para 

registrar os sentidos dados àquela experiência. Daí vemos que, embora nossa personagem 

eleja um ponto de partida, este é apenas um dentre tantos materiais que compõem as tessituras 

de vida presentes neste texto. Feito este registro metodológico e partindo desta importante 

marcação, avancemos um pouco mais nas idas e vindas do jovem Ágori.  

Logo após o incidente com o funcionário de seu pai, Ágori passa a viver com uma 

tia que reside na casa ao lado. Decide sair de casa. Quer fugir daquele embaraço todo, com 
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medo de ter que justificar seu desejo, enquanto o pai espera que o filho, pelo menos, continue 

auxiliando com suas obrigações. Na verdade, o pai queria mesmo é que ele deixasse daquelas 

“coisas”, “fosse homem”. De fato, ambos esperavam não tocar mais naquele assunto. Logo, a 

separação vai se tornando inevitável. As visitas a sua casa vão se tornando menos frequentes. 

Já não auxilia mais o pai em casa. Aos poucos, vai se afastando definitivamente.  

Tempos depois, mesmo sem aquele funcionário trabalhar mais lá, havia a 

sensação de que qualquer sentimento que pudesse existir entre pai e filho estaria por 

esmaecer. Ele e o pai não conseguem mais se comunicar. “Eu e o meu pai, eu não tive mais 

assunto em relação a isso.” Uma relação foi se perdendo na heterogeneidade de aspirações. O 

jovem homem foi desconectando-se pela primeira vez de sua família. E enquanto alguns têm 

as benções dos pais, seja para o casamento seja para construir uma vida nova distante da 

família, outros são obrigados a partir e recebem apenas estranhamento como herança. Nesse 

contexto, Ágori foi experimentar o mundo e perdeu, no pai, o potencial companheiro pelo 

qual nutria esperanças secretas de um dia conquistar. Teve que abrir mão de seu lar, sua 

referência primária. Seu pai também o perdeu.  

Alguns meses depois, entretanto, a perda é precedida por um breve momento de 

expansão. O sentimento de exclusão e o medo do desconhecido acabam por ocultar-se no 

desejo de libertar-se. As perdas cedem lugar às novas conquistas. Ainda aos 18 anos, Ágori é 

iniciado às “pistas fervidas” das boates que começa a frequentar. As experiências são 

sinestésicas, ou seja, a ordem é experimentar. É tempo de alegria. A música, a bebida, as 

drogas, os caras, o cheiro, tudo é muito excêntrico. Viaja à Brasília, encanta-se pelo céu, 

sente-se livre. Sente que tem muito a fazer. Pessoas para conhecer. Trabalhar. Viver. Parece 

que a vida está apenas começando. Na volta à Fortaleza, arranja trabalho, aluga uma casa e 

vai morar sozinho. A maré de sorte traz também uma pessoa especial. Apaixona-se. 

Descobre-se.  

 
Porque aos 18 anos foi quando eu me apaixonei mesmo assim que eu fui pra boate, 

que eu vi qual era a minha. [...] Encontrei uma pessoa, né, e assim, foi aonde, eu 

disse, realmente assim eu sou isso, eu sou homossexual, né. [...] Antes disso, tinha 

na cabeça que era sem-vergonhice. O povo dizia. E eu achava que aquilo ia mudar, 

né. 

 

O clima é de enamoramento. A primeira paixão e o relacionamento amoroso 

trazem profundas mudanças à vida de Ágori. “Mas, aí, então, com essa pessoa, já quis tirar 

uma casa, já dei um passo, assim, então, tive que fazer emancipação com meus pais”. Ágori 

deixa a casa onde morara sozinho, por pouquíssimo tempo, e vai viver com o companheiro. 
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Entretanto, o relacionamento dura somente três meses. Ágori se percebe sufocado com aquele 

novo ritmo. Há incompatibilidades.  

 
Me apaixonei, né. Aquela coisa, né. Queria gritar aos quatros cantos. Realmente me 

envolvi. Realmente, né. Aquele fogo de palha, como chama, né. Foi questão de três 

meses. Também a pessoa me sufocou tanto que eu já não queria mais, né. Até 

porque eu fumava, né, na época. E a pessoa não. “Se você fumar, eu não não 

quero” e no começo, assim, na paixão, né, eu até aguentei, mas já, já, foi passando 

e eu rezava pra dá hora pra pessoa ir embora, né, pra mim ficar, e fumar, né, e por 

isso foi se desgastando, né. 

 

Com o final da relação, novas mudanças traduzidas em um tipo de retrocesso. Sai 

da casa que tinha alugado com o companheiro, retorna para a casa dos pais, mas sabe que lá 

não pode ficar. Ainda mais do que antes, é o estranho do ninho. Percebe que algo se quebrou. 

O episódio do retorno ao convívio familiar é narrado com muita emoção por Ágori. Era 02 de 

março de 1996:  

 

Ah queria que você fosse pra outro canto, mas vá me deixar na minha mãe, me leve. 

Foi até difícil, eu nunca (sempre) me lembro. Foi na morte dos Mamonas 

Assassinas (1996), né. Ele me botou num carro e a família dele todinha num carro, 

cantando aquela música dos Mamonas Assassinas. E eu chorando, né. Eu gostando 

dele e ele me levando pra casa. Na brasília amarela, né (risos). E eee difícil, sabe, 

ter que voltar pra casa, sabe. Deixar meu orgulho. Eu já morava. Quando ele me 

pegou, eu já morava só, né. E já não tinha aquela convivência bem assim, com meu 

pai. Até por eu ter me assumido, né. Porque quando eu me assumi, eu saí de casa, 

então assim, foi assim, bem difícil. Mas eu fiquei mais ou menos uns seis meses. Até 

que eu tive outra discussão com meu pai, né. E saí novamente de casa, né, e fui 

morar com uns amigos. 

 

Façamos uma pausa para recapitular os fatos até aqui narrados. Vimos que, desde 

a casa dos pais, a nossa personagem passa uma temporada com a tia, evitando o pai no 

episódio da relação com o funcionário; quando começa a trabalhar, vai morar sozinho; 

apaixona-se e decide residir com o companheiro; mas, com o fim da relação, precisa retornar 

à casa dos pais.  

Feito este breve resumo, seguimos a contar a história de Ágori que, nesse ponto, 

não consegue readaptar-se à rotina do lar paterno. A convicção de que não pertence mais 

àquele lugar leva-o a aceitar o convite de amigos para dividir um espaço. Pouco tempo depois, 

percebe que continua a gostar do companheiro recém-separado. Assim, organiza-se 

financeiramente e finda por alugar, sozinho, um apartamento próximo à casa dele.  

 
E no começo, ele ia lá em casa, né, andava. Às vezes, se encontrava na boate, ele 

levava alguém pra lá. “Eu vou pra tua casa”. Eu dizia, “Ótimo!”. “Ah, mas vou 

levar alguém e tal”. Ainda deixei ele ir com uma pessoa né. E até que ele mudou o 

jogo, né. Porque quando o conheci, ele era muito louco, assim, por mim, né. Não 

podia olhar para ninguém. Tinha muito ciúme, né. E virou assim, o jogo, né, assim. 
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Notemos que ora dando as cartas, ora sendo conduzido, a paixão é sempre um 

tensionador na vida de Ágori. Tal relação assimétrica, a primeira de tantas que ainda estariam 

por vir, sinalizam este tipo de dinâmica relacional estruturante de sua vida. Foram ainda seis 

meses esperando que o antigo companheiro voltasse. Até que decorrido esse tempo, a vida 

seguira: “Aí conheci e começou a frequentar outras pessoas na minha casa”, conclui. 

Notemos que a partir da consciência do fim definitivo de seu primeiro 

relacionamento amoroso é que um Ágori-apaixonado abre espaço para um Ágori-sujeito. 

Morando sozinho, desta vez, nossa personagem entra em contato com situações e temas que 

dizem respeito à existência, ao modo como iria compartilhar sua sexualidade e à construção 

de uma autonomia diante de tudo que vive. Dedica-se mais ao trabalho. Busca sair com os 

colegas. Faz novas amizades. Percebe mais intensamente o peso dos julgamentos sociais 

configurando a aceitação ou não de sua presença.  

Que ele vivia este “eterno desconforto”, desde muito tempo, já podemos imaginar. 

Muitas vezes, quando criança, enxergara a si próprio a partir de palavras e conceitos que 

outras pessoas lhe impunham. Quando ouvia expressões como “bichinha” ou “veadinho” 

como vocativos para si, ele experienciara, de modo muito particular, esta construção de 

sentido. Muito provavelmente, sofria muito com aquilo, mas, neste ponto de sua vida, tudo 

tinha se tornado mais complexo.  

Com idas e vindas e tantos conflitos, começa a conceber as batalhas que 

enfrentaria por ser quem é. Sente na pele o que é ser homossexual. Experimenta a violência de 

uma sociedade sustentada por uma heteronormatividade compulsória e como, muitas vezes, é 

desconcertante fugir a essa lógica dominante. Especialmente por tudo ser disposto a partir da 

relação binária e excludente do masculino ou feminino. E no caso de sermos, como Ágori, 

sujeitos que não se encaixam a tantos padrões de normatividade? O que resta? Parece não 

haver espaço para um descobrir-se diferente da correlação sexo/gênero. Vemos com Butler 

(2016) em Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade: 

 
A matriz cultural por meio da qual a identidade de gênero se torna inteligível exige 

que certos tipos de “identidade” não possam “existir” – isto é, aqueles em que o 

gênero não decorre do sexo e aquele em que as práticas do desejo não “decorrem” 

nem do “sexo”, nem do “gênero”. (BUTLER, 2016, p. 44). 

 

Se algumas identidades não são consideradas – como Judith Butler (2016) nos fala 

e observamos cotidianamente em julgamentos, reconhecimentos perversos (LIMA, 2010) e 
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anulações de tantas pessoas à nossa volta –, é possível sentir, em parte, o sofrimento que algo 

assim pode causar. Sofrimento que, muitas vezes, não é possível amenizar. 

É importante destacar que aqui, como em muitas outras histórias de vida, nem 

sempre falamos de sofrimento. Falamos também na trajetória de Ágori de quando emergem 

em seu caminho momentos de extrema convicção. Por momentos de convicção, falamos 

daquele despertar consistente que a gente não sabe exatamente quando acontece, mas que 

conseguimos lembrar bem como éramos antes e como passamos a ser depois. Acontece, por 

exemplo, com a mulher que sai, pela primeira vez, para jantar com os novos amigos quando 

se vê livre de uma relação amorosa pautada por violência e opressão. Com uma criança que 

passa a andar de bicicleta sem as rodinhas de apoio ou com o adolescente que é correspondido 

em uma antiga paixão platônica. Em mais um exemplo, imaginemos uma pessoa que se 

liberta do analfabetismo e aprende a ler quando já é adulto.  

Um olhar teórico sobre estes pontos de evidente mutação que a vida possibilita, 

remete-nos à concepção de constante transformação traduzida pelo sintagma identidade-

metamorfose-emancipação, expressivamente definido por Ciampa (1987). Seguindo a 

tradição dos estudos em Psicologia Social Crítica, inaugurada por este teórico, trabalhamos 

com a leitura deste conceito a partir das compreensões sobre fragmentos de emancipação, o 

que Lima (2012) traz enquanto esse posicionar-se como sujeito no mundo, do modo como os 

indivíduos se constroem na sociedade a ponto de se transformarem em pessoas. Precisamente, 

nesse encontro das teorias de Habermas e Ciampa, que diz de um indivíduo que pode “afirmar 

a própria identidade independente dos papéis concretos e de sistemas particulares de normas, 

transformando-se de fato em autores de suas histórias de vida” (HABERMAS, 1983, p. 64 

apud LIMA, 2010, p. 167). Também integra esta tradição dos estudos de identidade o 

pesquisador Juracy Armando Mariano de Almeida (2005) com sua tese sobre as anamorfoses 

das metamorfoses. Este último ressalta a possibilidade de uma existência digna e autônoma: 

 
Alguns indivíduos chegam a demonstrar uma altivez frente a dissabores e perdas 

(doenças, deficiências adquiridas, desemprego, projetos materiais prejudicados, 

perda de entes queridos, etc.), reafirmando seus propósitos de uma existência digna 

e autônoma apesar dos problemas que o afetam. O que se preconiza é que os 

indivíduos não se transformem em prisioneiros do que estão sendo ou têm sido, de 

seus papeis ou das situações que vivenciam. [...] Ao contrário, admitida a identidade 

como metamorfose, os seres humanos devem ser considerados do ponto de vista de 

sua potência, seres de ultrapassar limites, considerados esses limites não como um 

término. (ALMEIDA, 2005, p. 92). 

 

O conceito de alterização em Ciampa (1987), e que Almeida (2005) atualiza, nos 

auxilia no entendimento teórico acerca do que definimos aqui como emancipação e o que 
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acontece com as mudanças de referencial para esta e para outras personagens aqui 

apresentadas. Vejamos:  

 

A alterização, forma específica de metamorfose, diz respeito às alterações que se 

processam no modo como os indivíduos se vêem a si mesmos e se percebem no 

mundo e, mais do que isto, à individualização deles; diz respeito, também, às 

alterações no modo como eles são vistos e tratados pelos outros. [...] A alterização 

corresponde à adoção de novos significados, que mudam o sentido das relações 

vividas pela pessoa e lhe abrem ou fecham (como no caso do tratamento usualmente 

dispensado às pessoas idosas, aos aidéticos ou aos criminosos condenados em nossa 

sociedade, ou seja, no caso de degradação da identidade) novas direções de 

movimento futuro e, mesmo, provocam uma re-significação de seus passados. 

(ALMEIDA, 2005, p. 85). 

 

Em um esclarecimento simplificador, destacamos que para estes teóricos, 

emancipação não diz respeito a “dar a volta por cima” na vida, tampouco a uma espécie de 

vingança contra o destino e as condições desfavoráveis que nos chegam. Trata-se da 

possibilidade de constituição de novas metamorfoses identitárias e, por consequência, de 

construção para si de reconhecimentos sociais outros.  

E para Ágori, algo assim acontece nesse período de reconstrução concreta em sua 

vida, numa tarde de eleições, em sua seção de votação. Nossa personagem encontra o rapaz 

que costumava lhe perseguir com a companheira. Aquele do episódio inaugural da praia. 

Vejamos o que acontece.  

 
E quando eu fui votar, né, esse cara trabalhava na minha seção, né, dessa mulher. E 

eu peguei assim massa, né, porque agora assim eu vou querer. Aí eu liguei, tal, né, e 

ele me viu assim conversando e ele me ligou nesse dia. Vamos sair? Eu digo hoje eu 

já sei o que quero, né. E quando eu saí com ele, e eu ficava conversando assim eu e 

ela e ele. E ele foi pro quarto, só que eu disse a ela, eu não gostaria de ficar com 

você. Eu queria ficar só com ele e assim pra ele assim acabou o encanto. Na 

verdade, ele queria nós três, né. E foi uma coisa muito assim, né. E ela foi me deixar 

em casa, né, e também não rolou mais nada. 
 

Neste ponto, Ágori parece saber exatamente o que quer para sua vida. O garoto-

de-antes, descrito no início desta narrativa, presa ideal para o casal de stalkers, cede lugar ao 

Ágori-senhor-de-si. É ele que liga para o “carinha”. Neste momento, ele dá as cartas. É senhor 

de suas escolhas. Em seu dizer, lembra que é a partir desta suíte ao episódio de partida deste 

texto que consegue assumir a “homossexualidade”, embora ainda não esteja pronto para sair e 

revelar-se integralmente.  

 
Foi assim. Em relação à homossexual, ééé... e foi interessante, né, que quando eu, 

eu, eu saí de casa, eu consegui assim assumir, assim, mais assim mais a minha 

homossexualidade, mas mesmo assim em trabalho, eu nunca assim, eu fico bem 

neutro. [...] Mesmo hoje em dia, assim, no meu bairro, assim, todo mundo sabe que 

eu sou homossexual, mas eu não jogo chaveco pra nenhum que passa, que passa no 
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bairro. Mas sempre assim eu tive assim essa cautela. [...] Até que eu digo tanto pra 

psicóloga, eu digo cara, então, no trabalho, um exemplo, aí nessa semana, sábado, 

né, nós tem um grupo né da sala. Aí, quando foi, o meu chefe pegou, botou um 

videozinho que tem assim letloletlo (cantarola), dançando lá vem um outro aí ele 

corre, bota a mão sabe, aí, o homem pega, se tu é gay assume, se tu é gay assume, 

se tu é gay assume. Cara eu botei isso na minha cabeça que ele tava dizendo isso 

comigo e tal. Até porque, assim, eu cheguei nessa equipe e eu dizia assim “Se 

vierem me perguntar, eu não vou negar que sou”, sabe. Mas assim, mas, sabe, eu já 

vim assim, já toma a carapuça e viu, sabe, e já fico imaginando, sabe. Vou dizer a 

ele, se eu for, isso é coisa minha. Não interessa a ninguém. É pessoal e tal, sabe. 

Mas assim... 

 

Duas extremidades que se conectam e completam um único círculo: o episódio 

primeiro, que apresenta um Ágori-de-ontem no romper da adolescência, abre espaço para um 

Ágori bem mais altivo. Por seu turno, o Ágori-senhor-de-si não é uma constante. De fato, 

parece que nenhum deles é permanente. Isto porque tratamos, de fato, de processos 

identitários. Concebendo a identidade como metamorfose, como o faz Ciampa (1987), 

estamos o tempo todo neste movimento de apresentação das personagens expressadas por 

Ágori. Essas personagens ora avançam, ora recuam, negociam o tempo todo com tudo o que a 

vida disponibiliza para ele e para nós, em termos de nossas próprias vidas. Desde o tempo que 

tentava responder às expectativas de um pai conservador, muito havia se transformado. 

“Podemos dizer que as personagens são momentos da identidade, degraus que se sucedem, 

círculos que se voltam sobre si em um movimento ao mesmo tempo de progressão e de 

regressão”. (CIAMPA, 1987, p. 198).  

No íntimo, Ágori sabe que ninguém tem nada a ver com a sua orientação sexual, 

entretanto, ainda há o medo, um fiel companheiro de longa data. “Penso no desconforto 

quando me perguntarem no trabalho”. Menciona a ansiedade que viveu à época para a 

psicóloga que lhe acompanha nos dias atuais
12

. “Achava que a ‘carapuça’ ia servir, que as 

pessoas podiam lhe apontar. Que uma hora ia precisar responder”. Se houvesse a 

possibilidade de jamais ter que responder a questionamentos como estes – como sempre há no 

caso da heterossexualidade –, é muito provável que Ágori abrisse mão deste momento 

estressor. Notemos que à medida que digo quem sou eu ou mesmo que me apresento 

sucintamente que seja, posiciono-me na temática da identidade. E é um pouco do que ocorre 

com Ágori a partir do momento em que se depara com a vontade de se apresentar como gay 

                                                           
12

 Aqui fazemos referência ao momento de realização da entrevista, realizada em 17 de outubro de 2015. A 

entrevista aconteceu na presença do orientador, nas dependências da Faculdade de Psicologia da UFC, no 

bairro Benfica, em Fortaleza.  
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em detrimento ao medo da recepção das outras pessoas, especialmente no ambiente de 

trabalho
13

.  

Voltemos à nossa narrativa para informar também que os fatos descritos aqui se 

passam nos primeiros anos da década de 1990. Imaginemos, portanto, como era falar “Eu sou 

gay” em um dos períodos mais difíceis de evolução da AIDS (vide prólogo). A Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida já era um tabu que tornava suspeita qualquer leitura desta 

afirmação. O olhar de social que definia Ágori àquela época era deveras opressor. E sempre 

que chegava em um novo ambiente profissional, ele vivia a ansiedade de precisar dar 

explicações. Quando questionado, traduzia o desconforto em palavras. Elas costumavam pesar 

muito. “Eu sou gay”. A gradação ia aumentando. O “Eu”, em princípio, já era invasivo, 

incômodo; o verbo ser, assim exposto, tendo que iniciar uma narração identificadora, falar de 

si mesmo como se fosse outro. E um outro, como sabemos, nem um pouco benquisto, 

naqueles tempos de obscurantismo.  

Lima (2010) nos auxilia na compreensão desse medo que pode ser traduzido como 

uma espécie de inconstância, característica de nossa personagem. Veremos que a expressão 

em formas diferentes de ser no mundo não é uma prerrogativa apenas de Ágori. A identidade, 

tal como a compreendemos aqui, nos distancia de um caráter descritivo e estatístico. Como 

apresentado na narrativa de história de vida de Ágori, vemos mais uma articulação de 

personagens que se sucedem, superam-se umas às outras, recompõem-se tornando à cena. Em 

resumo, dando movimento à vida. Ciampa (1987) tentou compreender como as teorias de 

identidade associadas a interesses sociais podem se tornar formas de manipulação ideológica. 

Nisto definiu a identidade como metamorfose. Além disso, a identidade é a expressão de 

várias personagens (CIAMPA, 1987). A história de vida de Ágori, assim como de outras 

personagens que compõem este trabalho, denotam o propósito desta dissertação de traduzir 

empiricamente tal conceito. E para encerrar este capítulo inicial, vejamos mais algumas 

descrições de personagens em narrativas, expressões das metamorfoses identitárias pelas 

quais passa Ágori. Ademais, vamos conhecer um pouco mais sobre nossa personagem. 

 

2.2 Amigo com ressalvas 

 

Na infância, Ágori tinha muitos amigos. Mas, adolescente, costumava sair com 

um em especial com quem manteve proximidade. Saíam sempre com suas respectivas 

                                                           
13

 Vale destacar que omitimos informações sobre a profissão, função que Ágori exerce, bem como sobre seu 

local de trabalho de modo a contribuir com a manutenção de sigilo na pesquisa. 
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namoradas. Tempos depois, quando Ágori confidencia ao amigo que é gay, ele replica: “Mas 

me diz: tu ficava com mulher e agora com homem, como é isso?”. Observemos a força da 

palavra que classifica. Ágori responde: “Cara, eu acho que se você é meu amigo, essa 

pergunta nada a ver, não cabe, né?”. Mas a situação foi desconfortável e com aquele amigo a 

relação não pôde continuar. Um Ágori ingênuo e livre vai sendo tolhido. O amigo vai se 

constituindo com ressalvas.  

Como consequência, Ágori passa a ter dificuldades em assumir sua orientação 

sexual, inclusive para os mais próximos. Certa vez, com outro amigo, este travesti, amizade 

do tempo que já estava morando sozinho, tudo fica tão transparente que é impossível 

esconder. E num momento descontraído de conversa entre os dois, o amigo dispara: “Eu já 

notei que tu não gosta, assim, de eu ir na tua casa, porque tu não se assume. Assim, por isso 

que eu nunca insisti pra eu ir na tua casa. Eu sou assim, eu me visto de mulher, sou travesti, 

mas eu entendo a sua, eu não vou cobrar não”. Vemos que mesmo quando interpelado em 

uma identidade aparentemente óbvia, Ágori não se sente à vontade para falar sobre sua 

sexualidade. Há um peso muito forte sobre seus ombros, o que o deixa triste, especialmente 

em relação a este amigo que ele gosta muito. A amizade entre os dois não pode ser 

integralmente verdadeira. Não é totalmente generoso com o amigo. Há um pedaço de quem 

ele é intencionalmente escondido, guardado somente para si. Nossa personagem frequenta a 

casa do amigo. A mãe deste amigo sempre fala que gostaria de visitar Ágori. Insiste muito: 

“Quando é que tu vai me convidar pra tua casa e tal?”, ela dizia. Queria saber mais sobre sua 

vida, sua família. Mas a hospitalidade não é recíproca. A mãe do amigo começa a se afeiçoar 

por Ágori. E Ágori começa a gostar mais e mais do amigo. Mais ou menos nessa época 

começa a fazer terapia.  

E eu fiquei até mal porque realmente é um ponto que vinha me incomodando e eu já 

tinha falado pra minha psicóloga que eu não gostava. Que eu gostava dele, mas eu 

não tinha coragem. Que era meu amigo, mas não era todos os amigos que eu queria 

que me vissem com ele. Eu já tinha tocado nesse assunto com a psicóloga, né. 

 

2.3 Aquele que teme a morte 

 

Em um momento de discussão mais dura com o pai, quando Ágori terminara o 

primeiro relacionamento amoroso e retornara à casa paterna, em uma espécie de festival de 

duras palavras, o pai o ameaça de morte. “Questão de ameaça, de me matar, até por ser uma 

pessoa rústica bem mesmo, sabe? é o meu pai. Então, não foi fácil [...]”. Pensemos alguém 

que cresce com o fantasma da ameaça de morte que lhe foi dirigida pelo próprio pai. Quantos 
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garotos protagonistas de uma rotina de violência em suas casas não sofrem o mesmo que 

Ágori?  

Para entendermos um pouco sobre o surgimento do filho-ameaçado-de-morte pelo 

próprio pai, tomemos o artigo “Famílias perdidas”, escrito por Milly Lacombe em 2015. 

Neste artigo, a jornalista faz um levantamento do número de adolescentes nos Estados Unidos 

que são expulsos de casa quando revelam sua orientação sexual aos pais. “Neste momento, 

chega às ruas norte-americanas uma nova classe de cidadãos que não têm onde dormir: a dos 

adolescentes gays que foram expulsos de casa pelos pais depois de revelar a 

homossexualidade.” (LACOMBE, 2015). O artigo é enfático de uma triste realidade presente 

em diversos países, apresentando estatísticas de 2014: 

 
O número estimado de jovens com esse histórico que precisam recorrer a abrigos 

públicos assusta: mais de 300 mil, de acordo com cálculo feito pelo Center of 

American Progress. E enquanto muitas outras questões gays chegam ao debate 

público — como casamento e adoção —, o tema do adolescente abandonado pela 

família permanece à sombra. (LACOMBE, 2015). 

 

O artigo traz ainda um relato autobiográfico da própria Milly Lacombe, sobre 

quando precisou responder aos pais pela primeira vez sobre sua orientação sexual.  

 
Todo homossexual que se assume pode dividir a vida entre antes e depois do 

momento em que diz à família “eu sou gay”. São três palavras curtas, mas 

imperialmente difíceis de serem pronunciadas pela primeira vez. Não é toda hora 

que o repórter pode se misturar à matéria e dar um testemunho, mas esse é 

precisamente o caso. Em 2001, decidi contar à minha mãe que era gay. Os minutos 

durante os quais tentei dizer essas três palavras foram alguns dos mais longos e 

sofridos que já experimentei. (LACOMBE, 2015). 

 

De acordo com o artigo, os adolescentes gays têm um índice de suicídio que está 

entre os mais altos do mundo, sendo oito vezes maior do que o de um adolescente 

heterossexual. Nesse sentido, a experiência da jornalista explicita a reconstrução da vida de 

outros adolescentes, como um jovem denominado no texto Corey, que precisou se trancar no 

banheiro para não ser morto pelo pai quando contou para a família. Enquanto estava trancado 

no banheiro, ouviu o pai aos gritos, afirmando que se houvesse um homossexual na casa, seria 

morto com um tiro na cabeça. Quando o pai dormiu, o garoto foi embora e nunca mais voltou. 

Um ano depois, foi adotado pela família de uma amiga. “Lidar com a rejeição já é difícil para 

uma pessoa madura, mas para um ser humano em formação a tarefa se torna muitas vezes 

insuportável. No meu caso, anos depois a história teve final feliz, mas com dezenas de 

milhares de adolescentes não é assim.”, explica Milly Lacombe. 
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2.4 Persona non grata 

 

Das irmãs e irmãos, Ágori parece não ter sido o único a conduzir sua sexualidade 

a partir de uma orientação homoafetiva. Ele traz em sua fala ter passado momentos difíceis na 

relação com os irmãos. Confessa que ele próprio também não era fácil. A fase era muito 

conturbada. Viver com muitos questionamentos não esclarecidos, com medo e tristeza. A 

cabeça fervilhava. Não tinha com quem falar. Mesmo com uma de suas irmãs, que poderia 

melhor compreender sua condição de vida, não se dava bem. Ágori explica: 

 
Até diziam que ela namorava, mas ali era ‘H’ dela, né. Que ela, pra mim, eu via ela 

como homem, né. E ela batia, brigava. Era muito egocêntrica. Ela queria muito as 

coisas pra ela do meu pai e eu não admitia. Eu sempre tive um temperamento ruim 

mesmo, né. Não deitava (risos). E ela... 

 

Ágori e a irmã acabam por protagonizar um episódio muito triste que vai mudar a 

forma como sua mãe o reconhece: 

 
Teve uma vez que eu saí, né, e assim [...] e eu tinha um amigo, né, até ele faleceu. 

Ele era mais velho. Tem bem uns quinzes anos isso e eu fui num bairro, na casa que 

tinha uns homossexuais que eu não andava, né, mas como eu tava com esse amigo 

que era amigo deles, nós andamos, né, quer dizer fui lá, com eles, e ao chegar lá, 

coincidência que um fez uma pergunta, né, e doeu muito. ‘E a tua irmã, mora com 

fulano, quem é que come quem?’ Né, eu digo, ‘ah, não sei, a vida é deles’. E isso fui 

me embora, né. Eu já não morava lá em casa (casa dos pais). Morava sozinho. E 

deu uma repercussão, e eu ainda tinha esse contato [...]. E quando eu ligo, né, acho 

que isso foi num domingo, na segunda ou foi na terça, ‘rapaz o que foi que tu foi 

dizer. Pedi uma coisa, marque qualquer canto, mas não pise mais aqui na sua casa. 

Teu pai tá uma coisa que tu foi dizer não sei o quê e onde a tua irmã passa o povo 

rindo, mangando dela.  

 

O grupo espalha para todo bairro que Ágori andava falando para quem quisesse 

ouvir que a irmã é “sapatão”. 

 
Meu, esse cara me botou uma história, né, que eu tinha dito que ela era sapatão, 

que ele era veado. Cara, eu disse eu tô assim num bairro que foi uma das coisas que 

eu senti e me lembro que ela inda tava solteira – não, era noiva – que eu senti que a 

mamãe me pediu pra eu não andar mais na minha casa, né. Nessa conversa né.  

 

Neste triste episódio, nossa personagem vê a relação com a mãe se fragilizar. 

Sente-se excluído. Diz:  

 
E eu sei que eu tava em um curso, aqui no Centro, na época, eu tava fazendo curso 

de enfermagem, né, e e e onde eu tava, tinha uma menina que não gostava da minha 

mãe, e pra fazer o mal, eu fiquei passado quando ela chegou “Vaila! O casamento 

da tua irmã e tu não foi?!”. E eu choquei, né, ah! 
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A irmã de Ágori se casa e ele não é convidado, sequer a oficialização do enlace 

lhe fora comunicada.  

 
Eu corri foi pro telefone, ligar pra minha mãe, né. Não tinha celular, né. E eu: a 

[irmã] casou e a senhora não me contou? Não. A senhora teve medo de quê? De 

chegar lá e eu dizer, não ela não pode porque ela é sapatão? Mas assim o mundo 

caiu, né. Até mesmo porque, pô, embora que eu não fosse mais o interesse de você 

me comunicar, de saber e eu ficar (sabendo) por boca de terceiros. E eu fiquei 

chocada, né. 

 

Não pode mais frequentar a casa dos pais. O pedido vem da própria mãe. O 

Ágori-persona-non-grata, no ambiente onde nascera e crescera, é uma nova forma de ser 

reconhecido em sua família. Sofre muito com isso.  

 

2.5 Invisibilidade social 

 

Até o momento de realização desta pesquisa, nossa personagem não mantém 

perfil no Facebook. Não se sente bem em compartilhar, por exemplo, nas redes sociais, 

registros, capturas de sua vida. Não publica fotos, nem declarações sobre sua vida íntima. 

Restringe-se à utilização de aplicativo gratuito para troca de mensagens. Participa 

timidamente de grupos. Sente medo de como as pessoas de seu bairro ou do trabalho 

reagiriam em possíveis perfis públicos seus. Poderiam intimidá-lo, criticar duramente o que 

publicasse. “Até porque hoje em dia tem, assim, as redes sociais, que não dá né, vou pra uma 

festa, só tô com amigo, só tô com gay, né. Aí sempre a galera vê, né, mas eu fico assim 

bastante na minha”.  

Nem mesmo redes sociais para pretensos relacionamentos amorosos o atraem. 

Prefere não arriscar e manter-se no anonimato. Lembremos que até os 18 anos, para a família 

e para os vizinhos, Ágori representava um papel. Vivia histórias com mulheres. As pessoas 

comentavam os namoricos.  

 
Quanto mais eu fugi, eu nunca assim, assumia minha homossexualidade, realmente, 

no meu bairro, na frente dos outros, dupla personalidade. Hoje em dia, assim, no 

meu bairro, assim, todo mundo sabe que eu sou homossexual, mas eu não jogo 

xaveco pra nenhum que passa, que passa no bairro, mas sempre, assim, eu tive 

assim essa cautela. Até por causa do meu pai.  

 

Ágori, que não queria ter que confrontar o pai, como já sabemos, passa a não 

querer confrontar outras pessoas. O receio de ser confrontado segue presente em todas as 

metamorfoses identitárias aqui apresentadas. Um Ágori que ora se mostra, ora recua é 

substrato de tudo que vive.  Seja na relação com os amigos, na não representação em mídias 

sociais, no convívio familiar ou no ambiente profissional, segue negociando com todas as 
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personagens que expressa. Cada lugar, cada grupo social, cada relação tem seu Ágori. Um 

Ágori expressão. 
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3 CAPÍTULO II 

 

3.1 Telmo: a experiência com as drogas – abertura e isolamento 

 

“Até então, eu não usava drogas ilícitas. E assim, 

quando eu conheci a droga ilícita, foi assim com força, 

né. Pode-se dizer”. (Telmo).  

 

3.1.1 A expansão 

 

O ano é 1997. Nos lares de Fortaleza, o domingo de Páscoa muito provavelmente 

reúne pais, filhos e outros familiares em almoços, se não festivos, no mínimo tradicionais. É 

possível imaginar os adultos sentados à mesa para almoçar, rezando, conversando, comendo, 

e as crianças em frente à televisão com seus pratos, engolindo tudo muito rapidamente para 

pedir chocolates. A cidade, à época, de grande maioria católica, tem o feriado cristão como 

um dos mais importantes do ano. A tradição não mudou muito ainda hoje. Mas na casa de 

Telmo, naquele dia, a Páscoa é celebrada de outro modo. Em um quarto e sala, localizado na 

periferia de Fortaleza, o vinho barato é abundante e circula de mão em mão. A calçada de 

acesso para a rua estreita e sem saída permite ampliar a área comum da habitação de modo a 

acomodar mais gente. A casa é a última da rua. A rua e toda a liberdade que ela representa 

para Telmo, agora, é um anexo de seu lar e de sua história. Naquele dia, por volta de uma hora 

da tarde, há ali um grupo formado por 15 pessoas.  

Telmo lembra bem da quantidade porque uma vizinha reclama do barulho: “Você 

pensa que é o dono da rua? Que pode juntar esse povo todo fazendo ‘zoada’ na calçada?”. 

Ele olha à volta e se pergunta como é mesmo que cabe tanta gente. Lembra-se da noite 

anterior, quando parecia ter mais. “Tinha tanta gente bebendo na minha casa, né. Vinho. E 

botaram tanta mistura nesse vinho, que tava todo mundo louco.” Dos convidados principais 

para a ceia de Páscoa de Telmo: traficantes de drogas e alguns de seus melhores amigos, todos 

como ele, usuários. “As pessoas que passaram a frequentar a minha casa eram pessoas, 

traficantes, pessoas, assim, já mais envolvidas, então, foi, assim, um período, assim, de mais 

ou menos, de 1996 a 1997, né, que eu fiquei, assim, bem, assim, vulnerável, mesmo, sabe”. 

Aquilo ferve em meio ao uso de drogas e a transação com o dinheiro para 

comercialização. Tem ainda a reclamação dos vizinhos e os excessos de bebidas. “Gente é 

sempre difícil de se controlar, né?”. A imaginar também pelos interesses tão diversos. A 
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vizinha, trabalhadora autônoma, “que queria paz para descansar depois de um dia de 

trabalho puxado”, como esbravejou. Os traficantes desejando um melhor espaço para 

aumentar as vendas. Telmo já estava um pouco cansado daquela rotina de entra e sai de sua 

casa em que “nada ficava no lugar”. Assim, o convívio com os mais variados tipos, ali para 

consumir, beber, conversar e discutir, por vezes, acabava fugindo ao controle.  

Na tarde de Páscoa, um dos traficantes está armado. Exaltado com uma discussão 

com Telmo, envolve-se em um corpo a corpo com alguém que tenta tomar-lhe a arma de 

fogo. Tudo começa porque Telmo teria derramado vinho na calça da “figura”, ali, todo 

exaltado. De nada adianta tentar explicar que foi apenas um acidente. O embate acaba 

resultando em um tiro disparado em uma menina que passava pela rua no momento da 

discussão e dois policiais como convidados indesejados para a ceia daquele santo dia. 

Definido assim por Telmo quando soube que o tiro na inocente tinha sido apenas de raspão.  

Em situações de crise, alguns ficam e enfrentam as dificuldades. Outros – alguém 

diria – simplesmente fogem. Naquela noite, Telmo não foi um bom anfitrião. E nada foi 

simples. Quando os policiais chegaram, ele tinha saído e deixado a casa lá, aberta, tudo 

bagunçado e sem ninguém para dar conta da situação.  

 
Eu sei que veio polícia, mas eu saí de casa, ainda bem que bateu de raspão, numa 

meninizinha, né, ia dando um B.O. doido, sabe. Daí, eu tive, assim, que... Foi a 

polícia e eu não tava em casa, mas foi, assim, uma noite tão louca. 

 

Logo após o incidente, Telmo segue com um grupo menor. Precisa se afastar 

daquela confusão. Pela primeira vez, enxerga a possibilidade concreta de ser preso. Na fuga, 

os companheiros convidam: “Vamo fumar um, tal, mas não vamos mais pra na tua casa, né, 

porque tem um enxame, né”. Ali era aceitar o convite para continuar aquela “noite tão louca” 

ou parar. Já tinha dado sorte com a bala que não acertara a menina. O interessante é que 

mesmo analisando toda a situação, a aposta no imprevisível sempre o excitara. Vivera 

situações de hesitação com a aposta no pior em muitos outros momentos. Neste dia, recua 

quando percebe que o convite ia lhe custar bem mais caro. 

  
E quando eu ia, assim, no caminho de casa, quando eu disse que não ia pra esse 

canto que eles queriam, um já me deu uma gravata, já me puxou, né, e eu vi que eles 

tavam querendo me levar pro “cheiro do queijo” mesmo. E eu acabei indo pra casa. 

Ufa. Passou.  

 

De fato, naquele dia, Telmo se livrara da cadeia, mas, por muito pouco, o 

domingo de Páscoa não terminara com a imolação de outro tipo de cordeiro na referência ao 

sacrifício de animais, descrita na Bíblia, mais precisamente, no Antigo Testamento. Nossa 
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personagem via ali, e em muitas outras vezes, que o preço de algumas apostas da vida é a 

própria morte. Não conseguia parar com as apostas, todavia, não queria morrer. “Eu já não 

podia mais parar, porque deixar fulano, não deixar cicrano, né. Então, já ali, vivia com 

medo, né.”, referindo-se àquelas pessoas que, agora, amedrontava-o e que ele julgava não 

mais conhecer.  

E como consequência, o incidente com os traficantes que quase o leva à prisão faz 

Telmo crer que não tinha amigos ali naquele meio. Em relação àquelas pessoas, sente-se 

totalmente só. Mais que isso. Passa a temer por sua vida. Em um “pulo”, mergulha numa 

depressão que o leva a perder o comprometimento com tudo. Não responde mais à rotina: 

 
Comecei faltando trabalho, né. Até que abandonei o trabalho. Fiquei vivendo às 

custas da minha mãe. Mentindo, né. Dizendo que – ah tenho que pagar o traficante; 

a polícia me pegou, tenho que dar tanto, se não vou ficar devendo o traficante, se 

não vão me matar, fazendo ameaças, né, e, assim, comecei, assim, a despencar, né.  

No aluguel, saí pra um “bequinho”, pra uma favela, né. E foi bem difícil, né. Vivia 

muito drogado. Passei, assim, uma parte de minha vida bem complicada, né. Como 

eu tomava comprimido, né, não podia misturar com álcool, né e olhasse pra mim, eu 

já queria né... Fiquei bem agressivo. Foi assim, difícil, viu. 

 

De bairro em bairro, mudando de casa como se troca de roupa, talvez para fugir 

do vício, talvez para fugir das dívidas com os traficantes, nossa personagem aqui enunciada 

não consegue mais manter um equilíbrio mínimo. “E fui morar, num bairro vizinho. E 

também a mesma coisa, sabe. De, de, de pessoas mesmo que eu, do meu círculo, de de que eu 

passei a me envolver. Pessoas pesadas, né.” 

As brigas com os vizinhos ganham novas versões e maiores proporções: 

 
E teve uma vez que tinha uma mulher bebendo lá em casa e tinha também outro 

cara que eu ia ser testemunha dele por porte ilegal de arma, sabe. Tinha um salão 

lá perto, nós tudo bebendo. Quando dou fé, a dona foi querer cortar o cabelo de 

graça e eu peguei. Eu disse, olha o veado ali não cortou meu cabelo e tal, chi, pois 

vamo lá, e quebramo o salão do cara todo, né. E a polícia veio, né eles dois fugiram 

tal, e eu como não tinha ninguém, assim, familiar tal, só quem foi preso fui eu, né. E 

eu lá na delegacia, muito doido, que eu vou derrubar a farda de todo mundo e tal, 

não sei o quê, né. 

 

Desta vez, não teve como fugir da primeira prisão e da humilhação do 

envolvimento da família. Sua mãe precisa pedir ajuda a um sobrinho com alguma influência 

no meio jurídico. “E foi quando veio um primo meu que era advogado, pra me tirar e tal, 

fazer não sei o quê. Pagar fiança, não sei o quê. E passei, assim, uma noite detido, né, e foi, 

assim, que eu voltei pra casa dos meus pais. Foi terrível”. Telmo é preso. O encarceramento 

não é apenas físico. Algo mais está sendo capturado.  
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3.1.2 A reclusão 

 

Em seu íntimo, Telmo sabe que dali em diante nada mais seria como antes. A 

saída da delegacia rende-lhe um difícil encontro com a mãe. Ali, em condições nada 

favoráveis, percebe que depende da bondade de outros, que é alvo de críticas e que precisa ser 

resgatado de sua própria vida. Não é fácil. A mãe o convence a voltar a morar em casa, um 

lugar que para Telmo representa previsibilidade e sujeição. Dimensões de sua vida que ele 

adoraria abolir porque concretamente aprecia mais a aposta no inesperado. No entanto, este 

desejo pueril, agora, é parte distante de sua vida e o presente é pautado por um só 

pensamento: que quando chegasse à casa dos pais, venderia tudo o que visse pela frente e 

transformaria em drogas. Exaurir tudo. O plano era consumir até não poder mais. “Pensei, vou 

vender tudo, vou usar tudo, quando terminar, eu volto novamente, né, e fiquei um final de 

semana bizarro, mas aí, voltei pra casa e quando eu voltei, eu vi que já não tinha mais aquele 

contato com a minha família.” 

No retorno à casa dos pais, se inicia um processo de revista a um passado que é 

ressignificado em cada canto. Telmo vira, não sem sofrimento, como tinha se diferenciado de 

seu próprio sangue e como estava distante daquela convivência. Nota o quanto havia mudado. 

As relações fragilizadas, a confiança, tantas vezes, abalada, a piedade nos olhos de sua mãe. E 

como era difícil readequar-se. 

 
Eu tinha um quarto. Eu ficava isolado. Eu tomava um comprimido, “rivotril”, né. 

Tomava um de manhã e um de tarde e bagulho o dia todo. Já ficava mesmo em 

isolamento, né, e quando bebia só fazia, assim, merda e todo final de semana eu ia, 

sumia no mundo. Todo final de semana. Já não me identificava. Achava todo mundo 

gado. Todo mundo abestado da minha família, sabe. Não conseguia mais aquele 

círculo social. Queria tá no meio da bandidagem. Acostumado. Com os traficantes. 

Os bandidos. Outro linguajar, né. [...]. É, sempre queria tá com a galera mesmo do 

reggae, né, da praia. 

 

Até ali seguira uma vida de ações imprevisíveis e de prazeres que a droga 

ofertava. Festas, amigos, sexo nada convencional, bebidas, a experimentação e a liberdade em 

constante expansão. Um corte e Telmo percebe que há ali muito mais de ilusório que de 

concreto. A mãe lhe apresenta a necessidade de construção de uma realidade, de acordo com 

ela, mais objetiva. Sonha com um Telmo sujeito-bem-sucedido na vida. Felizmente, na difícil 

tentativa de adequação a uma dinâmica familiar com o propósito de reabilitação, Telmo tem o 

tempo de reclusão intercalado por encontros que vão marcar sua vida.  
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Assim, fiquei mesmo no isolamento, fiquei foi tempo, até que eu conheci outra 

pessoa, né, que é minha amiga até hoje, até que eu sou padrinho do filho dela, né. O 

irmão dela na verdade usava. Eles são de Salvador. O irmão dela usava comigo 

escondido, mas quando ela chegou e me levou pra casa dela, tudo foi diferente. 

 

Os novos amigos baianos apresentam-lhe perspectivas outras. O novo 

companheiro de drogas “sabia usar”, na referência à forma moderada do consumo que 

mesclava um ritmo mais equilibrado e que permitia dar conta das atividades de estudo e de 

trabalho, algo que Telmo havia perdido. O Telmo-de-antes tinha em mente que iria consumir 

tudo e morrer. O Telmo-deste-momento, aqui descrito, aposta em um estilo de vida que possa 

tornar compatível o uso de drogas e a vida profissional, por exemplo. Começa a ver a chance 

de voltar a ocupar-se e de recuperar o tempo perdido. Nem chegou aos 30. Ainda é jovem. 

Faz trabalhos temporários. Busca informações sobre oportunidade profissionais, cursos e 

concursos.  

 
Comecei a fazer uns trampo. Viajava. Isso. E até que eu me cansei né (do uso 

suicida). E, assim, teve, assim, oportunidade, de eu fazer um concurso, né, e eu 

disse: vou fazer, e eu passei, né, (risos). E assim foi muito louco assim, porque na 

verdade assim de eu deixar assim meu, na verdade, mas a questão de trabalhar, de 

querer mudar e não ter forças, aí, eu fui superando. 

 

Telmo visualiza na aprovação em um concurso público a chance de finalmente 

“ter jeito na vida”. Ter “uma coisa que me puxasse a responsabilidade, porque eu sozinho, 

não conseguiria”. Entretanto, notamos que para o Telmo sujeito-sem-jeito-na-vida 

desaparecer, outra personagem precisa dar sentido à sua vida. E não é fácil para ele 

identificar-se com um modo de ser no mundo condicionado pelos ditames institucionais. 

Ressalta a inadequação inicial para cumprir rotinas fixas cabíveis ao cargo que passa a ocupar 

com a louvável aprovação no concurso público
14

.  

Entretanto, a previsibilidade não atraía Telmo, nem mesmo em casa. No capítulo 

anterior, destacamos com Ciampa (1987) que as personagens são momentos da identidade, 

elas podem tanto surgir pela imposição como também por novas experimentações que o 

sujeito decide viver. No caso de Telmo, o encontro com as drogas, em um momento de 

ascensão profissional, faz surgir uma personagem não esperada. O Telmo sujeito-bem-

sucedido é uma construção difícil de ser alcançada. De tal maneira que, logo após o período 

de adaptação ao cargo, com uma remuneração estável, passa a consumir drogas de vários 

tipos e cada vez com maior frequência.  

 

                                                           
14

 Aqui, de forma proposital, também não explicitamos profissão, cargos e empresas de modo a resguardar o 

sigilo de nossas personagens. 
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Muito louco, sabe, a vergonha porque eu era um zumbi da noite, como dizia, e 

assim, e eu passei a querer mais. Enquanto eu vinha só na maconha, assim, aquela 

questão, como se diz, né, eu também vejo muito assim a maconha como uma porta 

de entrada, né, como o álcool, né, pras outras drogas, hoje eu tenho assim essa 

experiência e até achava que era massa, mas quando eu conheci realmente o crack, 

eu vi, então, foi amor à primeira vista, né, primeira puxada, primeira. E foi cruel, 

né, foi cruel mesmo, porque eu já usava assim bem no limite, né, que eu não tinha 

aquela questão de medo assim de ninguém, de usar escondido, sempre, né, assumia, 

e foi devastador.  

 

O envolvimento com a cocaína na versão mais solidificada e bem mais forte que é 

o crack traz revelações contundentes para Telmo. A certeza de que é uma pessoa de um 

autocontrole bastante fragilizado afasta, ainda mais, a identificação com as particularidades do 

Telmo sujeito-bem-sucedido.  

 
Eu sempre assim fui compulsivo. Procurava fazer uns trabalhos, uns artesanais, 

mas eu começava era aquela compulsão. Passava três dias, fazendo o trabalho, 

queria terminar, e ali, quando chegava o tempo, tudo demais, aí já aborrecia, já 

não queria mais e quando foi esse emprego, né aquelas coisas, aí vai me puxar, né, 

mas, álcool engana, né, passei a ganhar, passei a usar mais. 

 

Agora, com melhores condições financeiras para custear a aquisição de drogas, 

Telmo mergulha de cabeça. Segue a rotina do novo trabalho, intercalando idas e vindas do uso 

abusivo. Durante a semana, realiza suas tarefas e cumpre a escala na instituição onde fica. Já 

os finais de semana são de mergulho na fantasia desse universo autodestrutivo. De fato, a 

análise de Telmo pode ser comparada, na seguinte proporção, ao olhar analítico da 

personagem Severina de Ciampa (1987) em sua tese de doutoramento A estória do Severino e 

a história da Severina. Destacamos aquele momento que Ciampa (1987) afirma que: “Para a 

vingadora morrer, outra personagem precisa surgir e dar sentindo a sua vida. Dar sentido a seu 

futuro e, retrospectivamente, a seu passado, reinterpretá-lo. Com isso seu presente também 

pode adquirir sentido.” (CIAMPA, 1987, p. 110).  

Assim como a Severina de Ciampa, nosso Telmo segue buscando caminhos para 

lidar com as diferentes instâncias temporais da vida e como se reconhecer em cada uma 

dessas fases. E lá como acontece com a Severina “[...] o esquema de referência para 

interpretar os fatos ainda é o da Severina-de-ontem” (CIAMPA, 1987, p. 110). Telmo também 

pratica, como se um ritual fosse, as atividades do trabalho. Só assim, acreditamos, ele 

consegue equalizar dois universos tão distantes. Entretanto, vemos que ainda não consegue 

assumir plenamente a personagem Telmo sujeito-bem-sucedido. A exemplo de Severina, por 

ocasião de sua aprovação no teste prático que a permite ingressar na religião budista, Telmo 

“[...] representava uma personagem, mas sem assumi-la, sem com ela se identificar” 

(CIAMPA, 1987, p. 111). Fazemos essa interpretação considerando o seguinte fato de sua 
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vida: o que para muitos sugere uma oportunidade de viajar, divertir-se, realizar grandes 

projetos, estar com a família, as férias anuais, as primeiras que Telmo tira no novo cargo, por 

muito pouco não levam ao seu afastamento definitivo. Ele não consegue retornar às práticas 

ritualísticas traduzidas em rotina de trabalho quando o período de folga chega ao fim. 

Vejamos: 

 
E eu não consegui, assim pra mim, voltar a trabalhar. Eu me olhava no espelho e 

não tinha coragem. Não, eu não vou. Tinha 47 quilos, sabe, e coincidência, assim, o 

meu supervisor, naquela época, ele era portador do HIV, né, da AIDS, e ele soube, 

né, que eu não queria mais, que eu ia abandonar o emprego. Ele foi na minha casa, 

né, “Por que você tá assim?”, e eu fiquei puto. Quem mandou você invadir a minha 

casa, minha privacidade e tal. A briga com ele, né, então ele levou a frente, né. E 

viu a possibilidade, né, essa questão de você ter o direito de se tratar, né, 

internação, né, passar de licença e foi quando eu tive a minha primeira internação. 

 

O supervisor, que até aqui só conhece o Telmo sujeito-bem-sucedido, é assim 

apresentado ao Telmo sujeito-sem-jeito-na-vida e o convence a procurar uma ajuda médica. 

Tratar-se é para ambos a forma mais racional de desfazer a contradição entre os dois Telmos.  

 

3.1.3 A dormência 

 

Um samba anima os convidados. A carne é da melhor qualidade. Servidas 

cervejas bem geladas e cocaína escondida no tênis. Dias antes de ir à clínica localizada em 

uma dessas comunidades terapêuticas que propõem recuperação a pessoas que fazem uso 

abusivo de drogas, Telmo reúne os amigos e a família para um churrasco de boa sorte. “Foi 

uma grande festa, uma despedida, né? Precisava né?”. Realmente está acontecendo. Vai 

internar-se. Embora esteja indo com suas próprias pernas, fora convencido pelo colega de 

trabalho. Jamais cogitara trancar-se em uma desta instituições, porém, ali, naquele momento, 

o reconhecimento a ele dedicado pelo chefe soava como algo realmente relevante.  

 
Eu não sabia a existência assim, de clínica, nem me via como uma doença da 

adicção em relação a uso das drogas, né. Mas, eu passei dois meses, né. E foi 

difícil, né, de chegar, largar cigarro, largar o uso, mas assim, acho que eu fui tão 

derrotado, tão sofrido, sabe, que queria segurar em qualquer coisa, né. E ali assim 

foi um meio, foi difícil, foi assim um peso, os primeiros dias, aquela euforia, né a 

vida completamente diferente, né, até que eu nunca fui, adepto a religião, e aí já 

começou uma coisa, né, mudar assim e você tá lendo, parar outros costumes, tudo 

de fazer ali e essa clínica era muito bizarra sabe, 70 pessoas, muitas pessoas 

também assim de rua, sabe. 

 

Na análise comparativa à Severina de Ciampa, vemos também que: 
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Não basta apenas agir como a personagem; é necessário pensar, sentir, acreditar 

como ela: ter a fé e a convicção que caracterizam a personagem. É preciso ingressar 

no seu mundo, conhecê-lo, migrar para esse mundo e nele viver como o mundo! Não 

é só outra personagem, também é outra peça teatral; é outra personagem e outra 

história. Não basta simular, caricatura. É necessário identificar-se com ela com seu 

drama. De certa forma, tem que se submeter às ordens do diretor para se libertar da 

Severina-de-ontem. Mas, é ela, em última análise, quem fará sua própria revolução 

humana, sua transfiguração e sua transmigração. Tem que ser tudo da gente, pela 

gente, né! (CIAMPA, 1987, p.112). 

 

Notemos que a materialização da personagem que acerta na vida começa a fazer 

sentido a Telmo. Este sentimento surge do desejo de continuar sendo bem reconhecido no 

ambiente de trabalho. O fato é que aquele ambiente de trabalho não existe mais. Não mais por 

enquanto. Telmo interna-se na comunidade terapêutica. Por lá, a rotina é bem diferente. 

Vejamos como ele dá continuidade aos seus processos de metamorfose.  

A unidade na qual Telmo se interna vê a evangelização e a conversão religiosa 

como ferramentas centrais na recuperação dos internos. Para ele, é complicado adequar-se à 

rotina em uma instituição com forte influência religiosa. “E essa era uma clínica evangélica, 

né, e foi difícil, né? Porque a mulher já me conhecia. Eu tinha um cabelão, né? Ela dizia, 

‘corte o cabelo’. É evangélica, não sei o quê”. Lá o consumo, antes prazeroso da droga, ganha 

a adesão do sentimento de culpa. Apresentam a Telmo a razão de ele nunca ter sido assertivo 

na vida. De acordo com os especialistas da clínica, conhece uma nova personagem: “o 

adicto”. Essa personagem, de acordo com o script oferecido pela instituição, era a sua 

“verdadeira” identidade, sua essência que havia guiado sua mente até ali. Telmo, até aquele 

momento, sequer sabia o que era um adicto.  

Da sensação de não saber o que aquela palavra significava, ao peso de se 

reconhecer ali naquele papel como alguém sem controle da sua própria vida, instaura-se uma 

consciência inquisidora vinda em parte dos ditames de uma instituição que passa a lhe dizer 

até mesmo no que crer. O pecado bate à porta. Telmo é levado a acreditar que é um adicto, 

desde antes de seu nascimento. A personagem que surge após o descontrole com o uso de 

drogas é apresentado como a revelação de uma identidade adormecida, responsável por tudo 

que fez de errado na vida. O Telmo sem-controle lhe é apresentado como este antagonista, 

cerne de tantas inadequações. Desloca-se o protagonismo de sua vida. Sente certo alívio pela 

culpa não ser totalmente sua.  

O interessante é que por sentir certo alívio, reage positivamente à vida ali. 

Trabalha bem com as regras de convivência na comunidade terapêutica, ainda com a 

esperança de que um Telmo sujeito-bem-sucedido pudesse novamente ser interpretado, 

mesmo que como uma máscara que esconderia o Telmo-adicto. Sua mãe ficaria orgulhosa? 
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Trata-se de um sentimento recorrente? Sim, podemos crer, já que rapidamente Telmo assume 

uma função de confiança na clínica. Auxilia no escritório e ganha respeito pelo trabalho 

desenvolvido. No entanto, quando está prestes a colher os ganhos deste investimento, 

envolve-se com um garoto de 16 anos, um interno como ele. Apaixona-se intensamente.  

 

E o mais difícil foi que eu acabei, assim, tava indo bem, ali nos tratamentos, já 

querendo ajudar, já tava até no escritório, já ajudando, sabe, mas aí eu acabei me 

relacionando com uma pessoa, né. Me envolvendo, até a vida, né, então, me envolvi 

com um rapaz e tinha 16 anos. Não teve assim, contatos, mas partiu mais de mim, 

né. E ele assim, como bom adicto, ele foi bem manipulador. Usou, né, direitinho. E 

ele saiu, acho que ele saiu, e eu entrei (fiquei) dois meses, e quando ele saiu, eu 

pirei, né, pra ir atrás dele. Paguei monitor, pra mim saber dele, porque todo mundo 

que saía da clínica, eles trabalhava vendendo caneta, aquelas coisas toda, dava 

notícia dele, né. E eu... Foi difícil. 
 

Telmo tem um dia de fúria. Melhor dizendo, um dia para seguir o que o desejo 

ordena a despeito de tudo que seja certo ou errado. Movido pelo sentimento que nutre pelo 

garoto, deixa o estabelecimento. Afirma à dona da clínica que precisa sair para retirar seu 

pagamento no banco. Que deveria ir ao Centro, mas que voltaria em algumas horas. Na 

verdade, pensa em ir procurar o amante que havia recebido liberação para partir no dia 

anterior. Observemos, nas palavras de Telmo, como tudo se desenrola: 

 
Eu saí, assim, eu saí e fui atrás dele. Aí quando passou, 9h da manhã, todo mundo 

via e eu peguei, quando passa a dona lá da clínica e vê a gente [...]. “Vocês tão 

fazendo o quê?”. Pior que eu já tinha visto ela e disse que ia no Centro, que ia até 

pegar o meu dinheiro. Na época, como eu tava de licença, eu ia pegar o meu 

dinheiro e ia buscar ele e tal, né. Tanto que eu liguei pra minha família e eu “Eu 

não quero mais ficar aqui. Quero ir embora” e tal, tal, tal. E foi... até que foi uma 

amiga me buscar, né, que eu sou padrinho do filho dela. E chegou no Centro, 

demorou, parece assim até uma coisa, o meu dinheiro deu um problema no banco. 

Aí eu disse: “Ah, cara, vamo tomar uma cerveja?” (risos) ia beber penca. E ela 

“Vixe, cara, eu tenho que resolver uma coisa, vou embora”. Quando eu vim receber 

(o dinheiro) já era 14h e pouco. E sempre que eu bebia, não comia, então, a bebida 

pegava muito rápido. Aí, eu pego um mototáxi e vou atrás dele (do colega de 

reabilitação por quem está apaixonado). Isso eu não encontrei ele. Ele tava com 

outro homossexual, em frente assim onde tinha um depósito, (estabelecimento 

comercial que vende material de construção), aí fiquei bebendo em frente, num bar, 

insultando o cara da frente. Eu vou dizer a mãe dele, que ele é de menor. Você tá 

com ele, aí, tá escondendo e tal, né. E, cara, eu sei que eu fiquei até umas cinco 

horas da tarde e daí voltei pro Centro, né, e do Centro, eu sempre gostei, assim, de 

jogo. Tenho compulsão por jogo, comecei assim muito novo, também. Meu pai 

sempre jogou lá em casa, com os amigos. Nesse dia, quando eu saí, eu entrei no 

jogo, acho que eu ganhei dinheiro. E fiquei bebendo no Centro. Acho que era esse 

período, também, de Natal. Acho que mais ou menos, era dia 20, e fiquei louco, né. 

Saí pro Centro, sei que eu saí era umas 10h da noite, eu fui pra casa, não passei 

nem em casa, fui direto pra boca, né, quando eu cheguei, eu disse ao cara né, o da 

bocada, ao traficante, que eu tava internado, e ele em invés de cumprir cinco pedra, 

ele cumpriu foi cinco grama, né.  
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Numa análise deste importante episódio biográfico, percebemos que diferente de 

outros momentos, Telmo agora tem uma explicação para lidar com a culpa pelo fracasso em 

sua vida. É um adicto. E sente que precisa se tratar. Como destacamos anteriormente, o Telmo 

sujeito-bem-sucedido não é uma construção fácil de ser alcançada. E não é a primeira vez que 

a paixão o conduz a dias de fúrias e tomadas de decisão impensadas. Quando mais jovem, 

ousara sair de casa, a primeira vez, porque estava loucamente apaixonado. Fulminante, a 

paixão não durou mais que alguns meses. O companheiro sai com a justificativa para a 

separação: o fato de Telmo fumar. Telmo, que já estava acostumado ao vício, opta pelo 

cigarro. Não foi fácil sustentar-se financeiramente sozinho depois disso. Especialmente no 

começo, mas a vida seguira. Tanta coisa acabou acontecendo até ali onde estava agora. As 

viagens, outros relacionamentos, as mudanças para apartamentos, as casas na periferia, o 

contato com os companheiros traficantes, o mergulho naquela estrutura autodestrutiva e as 

internações. E assim como a Severina de Ciampa, que começa a perceber o quão séria é a sua 

metamorfose – “Comecei a perceber que era mais sério que eu pensava! Tão sério porque a 

transformação não é só da aparência, do mero desempenho de um papel, no sentido de fazer 

de conta que é. É psicossomática.” (CIAMPA, 1987, p.112-113, grifos do autor). Assim, 

Telmo percebe que sua condição inspira cuidados. É algo delicado. Precisa mesmo se tratar.  

Na manhã seguinte ao dia de fúria, nossa personagem acorda na casa da mãe. Do 

lado, uma amiga vela seu sono e o aguarda para escoltá-lo. Desta feita, para uma nova clínica. 

Uma que ela acredita ser melhor. Com inspiração nos doze passos de Narcótico Anônimos 

(NA), o estabelecimento estava iniciando suas atividades. Com Telmo, haveria inicialmente 

apenas mais dois internos. Eles têm esperança de que a estadia e o tratamento sejam diferentes 

da ambiência com 70 pessoas da comunidade terapêutica de inspiração religiosa onde 

estivera. Telmo se questiona em que momento, afinal, tinha começado tudo aquilo. O segundo 

internamento. O que significa estar ali, naquelas condições. Lembrou-se da recaída do dia 

anterior, da ida atrás do garoto por quem estava apaixonado, de ter gritado para quem quisesse 

ouvir, expondo-se, de ter gasto o salário em jogos e com traficantes.  

 
E nessa eu passei em casa, passei a noite toda né e quando eu acordei a minha 

amiga já tava né e coincidência que ela já tinha assim, quando eu tava nessa 

clínica, ela já tinha assim uma amiga minha que o irmão dela tava abrindo uma 

clínica, era os 12 passos de NA e eu não queria sair dessa, que era evangélica, por 

causa do cara, só iria se o cara fosse comigo, né. Aí depois dessa que eu passei a 

noite toda, então, quando terminou, disse: “você vai se internar”. No outro dia, 

tava de ressaca, “Embora que suas coisas tá pronta. Você vai se internar”. 
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Lembremos que Telmo vê no tratamento clínico a possibilidade de ser 

reconhecido como o Telmo-sujeito-bem-sucedido, aquele lá, sonho de sua mãe, o qual o 

colega de trabalho reconhece nele antes mesmo que Telmo o faça. É interessante que tal 

identidade começa a fazer sentido para ele a partir dali. A partir do momento em que a relação 

social com o chefe permite a concretização de uma identidade distinta daquela errante que 

acreditava carregar a vida toda. Além do mais, as internações levam Telmo a acreditar que é 

um adicto e, portanto, um ser desprovido de autocontrole. Outras internações poderiam vir, 

seguidas das infindáveis reuniões de Narcóticos Anônimos, as quais passariam a integrar sua 

vida, mesmo pós-alta. Que venha tudo o mais que o tratamento implica. Afinal, agora sabe 

que é um “adicto”. Mas será mesmo que apenas o Telmo-adicto é que precisa ser controlado? 

É o que lhe afirmara categoricamente as duas instituições onde estivera internado. 
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4 CAPÍTULO III 

 

4.1 Zenon: a AIDS entra em cena – o medo e a saída do casulo 

 

“O medo é nosso rei e ninguém escapa ao seu 

domínio”. (Jean Marot).  

 

Em 1994, Zenon e o companheiro estavam juntos há quase dois anos. São 

enamorados e parceiros em uma batalha instaurada oito meses após o início da relação entre 

os dois. Zenon tem HIV. Seu companheiro não. No hospital onde é acompanhado, as 

orientações que Zenon recebe nos situam sobre como a AIDS era vista à época pelo corpo 

clínico e, por conseguinte, pelo meio social. É o próprio Zenon que nos conta: 

 
Diziam: se você for beijar, não escovar os dentes – até pra pra não ter um 

sangramento, a escova num num. Assim como a gente ia, assim, lógico, pra 

consulta. Eu me lembro que pra você receber o resultado: “Ah, você não tem uma 

toalha, vai ter que ser o sabonete (separado) e tudo aquilo, né” e realmente dava 

medo. Tanto na pessoa, como o meio de vista (o meio social), assim, né. Por isso o 

povo tinha medo de copo de água, de tudo, né. 

 

O momento inicial da testagem já era enunciativo do tratamento de exceção que 

passaria a ter. Nossa personagem relata: 

 
Foram oito meses, até que decidimos, como usávamos preservativo, então 

resolvemos ir no hospital, para fazer o exame. E o dele veio, né. Com 15 dias. E o 

meu ficou lá. Sem vim. Aquela tensão toda. Eu ligava pro hospital e nada. E até que 

um mês, eu acho, uns 30 dias, tava pronto o exame, né. Ele foi lá comigo. E a 

resposta foi que, foi positiva, né. O dele deu negativo, tinha dado, e o meu positivo. 

E assim, acredito muito Deus que botou ele do meu lado pra mim receber este 

exame. Ah. Chorei três noites, três dias. Até que eu fui na minha mãe, né. Para 

avisar, né. E ele no meu lado também. Sabe. [...] Ele não me deixou em momento 

algum. E assim, como eu sempre, assim, na minha, nunca tive habilidade, assim, 

realmente com problemas emocionais, sempre procurava, assim, fugir dessa dor. 

Sempre com álcool. 

 

Para enfrentar aquela adversidade, Zenon recebe o cuidado do companheiro e a 

compreensão da mãe, mas nada parece aplacar o receio do que estaria por vir. O pavor à 

exclusão leva-o a optar, com muito sacrifício financeiro, por um serviço de assistência privada 

de saúde. Compreende as implicações de, especialmente naquele início de expansão da 

epidemia de AIDS em todo o mundo, ser reconhecido em visitas médicas ao hospital público 
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de referência da cidade de Fortaleza, onde reside com o companheiro. O temor à morte civil
15

 

é sentido mesmo quando não se faz ideia do quão doloroso possa ser estar à margem de tudo 

em razão de uma doença ou de outra condição biológica qualquer.  

 
Eu tinha muito, assim, (medo) na época. Eu fiz o Hapvida (plano de saúde privado). 

Procurava não me tratar no Hospital São José (hospital em Fortaleza de referência 

para tratamento de doenças ditas infecciosas). Até porque, assim, era um período, 

em 94, né, que tinha muitos casos, de pessoas, né, casos terminais. E eu ficava 

muito mal, quando eu via a situação. Me via naquelas pessoas, né, então, assim, eu 

não suportava, então eu fiz o (convênio) Hapvida. Falei com a médica, e ia me 

consultar pelo plano. 

 

E veio a consciência de um diagnóstico final. Zenon fica aterrorizado quando tem 

em sua mente a concretude de uma doença que, de acordo com os médicos, o levaria à morte 

em meses. Naquele tempo, os “homens de jaleco branco” não tinham receio em falar que era 

o fim. É precisamente quando a aversão à palavra vírus se instaura para Zenon. “Ele (o 

companheiro) ficava muito passado, porque assim, (eu) não podia ouvir falar em vírus, que 

para mim já estava falando da AIDS. Eu fiquei muito sensível a isso”. E a partir do sentido 

que ele confere à palavra vírus – veja que desventura de metonímia – o fantasma do estigma 

da AIDS se materializa concretamente para nossa personagem. Logo descobre que evitar o 

hospital de referência não é o suficiente:  

 
E uma vez eu fui pra, alguns dias, eu fui lá pra minha casa. Tinha uma tia minha. 

Ela até faleceu. E eu falei esta questão da AIDS com ela e no meu trabalho tinha um 

primo que tava lá comigo, e ele estava perto de uma pessoa num banco (na fila de 

um banco onde estavam juntos). Para mim, ele tava falando de mim, eu naquela 

situação e fiquei mal. Fiquei ligando pra essa minha tia, “Por que você contou?”, 

perguntando, ligando e mal. 

 

A cargo da fragilidade de sua condição, vem também o diagnóstico de pneumonia, 

que em uma reavaliação médica traduz-se em hepatite. Está de licença médica no trabalho. 

Não consegue se cuidar. Bebe para esquecer a ameaça da morte.  

 
Eu tive hepatite, o trabalho tava afastado, tinha até diagnosticado uma pneumonia. 

Então o médico falou “Vala, é louco!”, porque a outra médica tinha passado como 

se fosse uma pneumonia, eu tava com antibiótico. Aí eu fui fazer outro exame, 

porque tava com os olhos amarelos, e tava com hepatite. E desse dia que quando 

viu esse cara comentando, na fila, no banco, eu cheguei em casa e já fui beber, nem 

esperei ele chegar (o companheiro), tinha comido nada, bebi acho que umas duas 

latinhas e já fiquei bêbado. 

 

                                                           
15

 O capítulo inicial desta dissertação, com o texto A AIDS como pano de fundo traz uma explanação mais 

aprofundada acerca desta expressão. 
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A bebida se tornou um refúgio ao triste infortúnio que vivia. E aquele primeiro dia 

de excesso se transformou em hábito, custando-lhe o isolamento. A relação com o 

companheiro chega ao fim no ano de 1996.  

 

E ele encheu meu saco, né, porque eu bebi e eu tava com ele, eu ouvi as pessoas 

falando e, assim, foi um começo para nossa briga, de morar realmente. Ele também 

assim, eu também fumava, ele não gostava de cigarro, eu fumava, eu botava outro 

cigarro ali, no canto, sempre tirava. E até, então, que eu saí, bebi outras vezes, e ele 

acabou me deixando. Aí, o apartamento era dele, eu fui para mãe.   

 

Sem o companheiro, tendo que ocupar a mãe com seu cuidado, investindo na 

bebida para aliviar a angústia antecipatória do fim, Zenon enxerga, pela primeira vez, o que 

lhe garantiram que seria a primeira expressão do vírus HIV em seu próprio corpo: 

 
Então, já ali, com medo. E nasceu, primeiro outras coisas, assim. Nasceu uns 

sarcomas. Sarcoma, não, é é, é o sarcoma. Umas manchazinhas, aqui, pareceria 

uma papoquinha. Aí, ia juntando. Eu passei dias. Na verdade, eu passei dias. Não é 

sarcoma. É outro nomezinho que dá. Um rapaz amigo meu, aí foi que começou a 

surgir a história que eu estava com HIV, né, AIDS, e eu ali, pra mim, não queria 

admitir. Na verdade, na minha cabeça. [...] Eu posso beber e posso fazer tudo, né. 

Quando mais eu poderia fugir de hospital, tudo, né. E foi mesmo, cada vez só me 

afundando mais, né. 

 

Afinal, não era mesmo um Sarcoma de Kaposi, o câncer que surge dos tecidos dos 

vasos sanguíneos e linfáticos e que acomete com maior frequência pessoas que têm HIV. O 

Sarcoma veio aproximadamente seis anos depois.  

Pausa. Visualizemos. Já em 2002, as manchas marcam a face de Zenon. A 

maquiagem não esconde mais a condição biológica. O tratamento apenas com os retrovirais 

mostra-se ineficaz. Terá que se submeter à quimioterapia. Este salto temporal nos apresenta 

um Zenon sobrevivente. Contrariando a estatística dos prognósticos para aquele tempo, ele 

está vivo e a personagem do sobrevivente à AIDS, por viver com o vírus HIV muito além do 

esperado, vai dando indicativos de existência. Sim, Zenon é sinal de resistência. Como é já 

possível arriscar, tratamos aqui de uma personagem central a este trabalho.  

Neste momento, apesar da força de vida, as condições de cuidado de sua saúde 

não são as melhores. Naturalmente, a disciplina não faz parte do seu ritmo. Tem dificuldades 

para acompanhar o tratamento. Por vezes, descuida-se. Continua bebendo.  

 
Aliás, depois de 2012 (quis dizer 2002 e não 2012), foi que veio o Sarcoma de 

Kaposi, né. Realmente, como começou a aparecer, assim, mancha no meu rosto, né, 

e aí, me apavorei, né. E eu, às vezes passava alguma maquiagem, não me sentia 

bem ali. Foi época que eu também aumentei o uso de bebida. Bebia bastante, ficava 

muito isolado, dentro de casa, né, e foi quando eu quis fazer o tratamento. Quando 

eu voltei, porque realmente, né, o sarcoma, o médico disse tem o subcutâneo, você 

tem. Tentei fazer o tratamento só com os retrovirais, mas não consegui. Então eu 
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pedi a opção de fazer quimioterapia, né. Eu fiz quimioterapia, fiz umas quinze 

sessões. Sabe, quando o meu pé começou a pesar, graças a Deus que começou a 

sumir mais do meu rosto, né. E marca assim, achei massa, também assim, querendo 

ou não, que foi para me fazer acreditar que realmente eu tinha. Quando eu olhava 

no espelho que via aquelas manchas, mesmo saindo depois, foi quando eu vim cair a 

ficha, né. Eu tenho, né, mas mesmo assim, né, não me inibiu, né, deu beber, de não 

aderir, assim, fazer adesão ao tratamento, acho que na outra sessão, foi na copa do 

Brasil, que foi até campeão (ele faz referência à edição do campeonato em 2002) eu 

tinha feito quimioterapia, tomei-lhe um porre. 

  

O sarcoma possibilita receber um benefício do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). Pela carência e regras na lei, não consegue a aposentadoria completa. 

Entretanto, o que serviria para trazer uma melhora nas condições de saúde de Zenon, o 

dinheiro oriundo do benefício potencializa ainda mais os encontros com a bebida.  

 
Tinha que ser um benefício, né. Tinha que ser pelo LOAS, então, eu fui, logo, logo, 

15 dias, já tinha sido aprovado. Até pelo caso do sarcoma, né, do câncer. Eu eu 

fiquei bastante tempo, né, nisso aí. Bebia bastante, tinha aquele (inaudível), todo. É, 

sempre tava com a galera do reggae, da praia. 

 

A intimidade com a bebida não lhe rouba a honestidade. Imaginemos uma 

funcionária pública de um posto qualquer do INSS um tanto quanto perdida pela urgência de 

um protocolo para o qual desconhece o procedimento de aplicação. A imagem associada ao 

relato que se seguirá nos ajuda a compreender o que ocorre: “A mulher lá disse, ‘Eu não sei 

como fazer esse processo, eu nunca vi ninguém pedir corte de benefício’, tal, não sei o quê, 

né”. Isso porque a melhora na condição de saúde possibilita que Zenon volte a trabalhar.  

Sobrevivente e, agora declaradamente honesto, abre mão do benefício por estar 

curado do sarcoma. “Eu voltei a trabalhar em 2009, um bom tempo, né, de benefício. E foi 

legal quando eu também pedi o benefício” (quis dizer: quando abriu mão do benefício). 

Aquele tipo de atitude passa a fazer muito sentido a Zenon. O sujeito paralisado com a 

ameaça do fim de sua vida vai cedendo terreno ao ainda jovem
16

 que decide cuidar melhor de 

si e arriscar a possibilidade de continuar vivo. Surgem reminiscências daquele sujeito que 

dava conta da vida, que era honesto, responsável, seguro de si. Daquela pessoa que um dia 

tinha sido.  

A partir daí, consegue levar a vida com um pouco mais de regramentos e o 

sentimento de fazer a coisa certa pauta os direcionamentos. Põe os exames em dia. O 

tratamento evoluíra, assim como as medicações. Melhora a adesão aos medicamentos. 

Encontra formas de ir ao hospital de referência sem ser descoberto.  

                                                           
16

 Neste momento, Zenon tem 36 anos. Revendo o primeiro capítulo desta dissertação, é possível notar o 

simbolismo desta idade nas biografias referidas. Leonilson morreu aos 36 anos. Assim como Renato Russo. 

Assim como Hervé Guibert. Zenon, aos 36 anos é, como denotamos, um sobrevivente. 
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E eu vejo a questão mesmo da medicação. Quando eu descobri, só tinha o AZT, não 

tinha o coquetel, até assim que não tinha um tratamento, né, assim que quase todo 

mundo fala. De eu, assim, assistir aquele filme Cazuza, né, e me ver completamente, 

sabe, bem, assim, de algumas fala, mesmo, e muito mais. Tinha o AZT, que a galera 

“pisa aí pra cheirar” e tal e tirar onda assim mesmo, de ser um momento, assim, 

mesmo e, assim, hoje eu vejo um quadro até mesmo de questão de como tá mais 

avançada a questão de medicação, né, de quem, assim, faz um tratamento, que 

adere assim, o quadro é bem assim diferente, né. 

 

Destaquemos que, a esta altura, só o preconceito não evolui:  

 

E assim um período, uma greve, um companheiro, morador do bairro onde eu tô 

trabalhando, disse, assim, que a mulher tomou um choque que quase desmaiou, que 

tinham falando que eu tinha morrido de AIDS. Ele chega me contando. Ele disse: 

“Ah, não sei quem disse” e tal... Que assim... E essas situações que às vezes pega 

em mim. Sabe de pessoas que eu procuro e tal e eu tenho que respeitar num período.  

Ainda bem hoje eu não tô tão assim, aquela coisa, até porque eu venho trabalhando 

muito na minha mente o que não tem remédio, remediado está. Então, não adianta 

eu ficar focando minha vida toda. E tudo é questão de tempo, vai passar. Tô 

pensando que daqui a dois dias vai sumir da minha mente. Porque de primeiro, eu 

ficava muito ali focado naquilo. Vaila, xi, parecia que ia explodir aquele mundo e 

ficava ali, não queria sair. Sabe, assim... mas hoje, por mais difícil, sabe, hoje eu 

também fico o meu medo também realmente, eu vou pra casa dum amigo meu e eu 

levo meus coquetel, aí pra mim tomar, chato, aquela coisa, assim, meio escondida, 

que situação assim que eu me meto, sabe, e não sei assim, difícil, sabe. 

 

Em 2015, Zenon completara 22 anos convivendo com o HIV. Momento em que 

nos presenteia com a sua narrativa. Está bem de saúde, apesar da rotina intensa de cuidados 

médicos e psicológicos.  

 
Então, fora a isso não sinto, assim, essa questão, até porque assim como eu falei 

hoje como eu tô. Antes eu fumava, tinha a bebida, essa questão e eu realmente me 

tratando. Eu não sinto tanta dificuldade a não ser de desconfiar das pessoas, né, de 

me cuidar, assim, mas de ter uma vida. Não me sinto e, lógico, também eu não sou 

fraco. Eu digo muito assim. Eu sou forte. Não sou, assim, dessa autopiedade. Eu 

comecei quimioterapia, eu fui só, eu sempre fui pras minhas consultas só. Amanhã 

mamãe vai, até porque eu pedi por causa da anestesia, né, da endoscopia (na 

referência um procedimento de endocopia que estava agendado ao dia seguinte à 

entrevista), mas sempre, assim, eu lutei só, assim de de ir, nunca fiquei naquela. 

Sempre busquei conseguir, né, algum exame, tá difícil, eu converso e desenrolo, né. 

[...]. Na verdade, são 22 anos, já tá adulto, né. Não é mais uma criança, nem um 

adolescente, né, o vírus. Já tá bem, então, assim uma coisa de ter mais habilidade 

de ter com essa questão, sabe, em que hoje dia, não sei. Você não tem essa 

dificuldade de falar, quando uma pessoa fala, de chegar, de ver, mas o medo do que 

o outro vai pensar, do que outro vai achar e essa questão, assim, que eu, assim, não 

sei, mas eu pretendo, acho que eu tenho que mudar [...]. 

 

Encontros com o preconceito, os tratamentos médicos invasivos, a fuga pelo 

alcoolismo, a vida no anonimato das máscaras. Não é fácil rememorar tudo que viveu.  

 
Apesar de ser alcoolista hoje, eu tive muita sorte, né. De ficar magro... Eu tive TB, 

piores doenças, tive hepatite, tive TB, tive o câncer e a AIDS. Eu até brinco, que 

nesse mundo eu tive logo tudo, no outro pode ser que eu viva mais sã, não é? Mas 
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eu passei, eu tive que passar. Mas, mesmo assim, nenhuma tão grave, né, porque 

hepatite, com um mês a minha veio fraca, já. TB, eu fiz o tratamento [...]. Outra 

coisa, o câncer, fiz quimioterapia, com um mês, dois dias bebendo, então, assim, 

loucura, né, então, assim, tive muita sorte, posso assim dizer. De não ter realmente 

a doença, de ter um propósito, de ter Deus um propósito na vida da gente. De hoje 

eu tá contando a história e de quantas pessoas, né, já se foram, assim, que eu 

conheci. Através da AIDS, né. E assim, não assim, que eu conheço muitos amigos 

que têm assim por um longo período, mas assim se cuidando, né, que nem eu. 

Porque eu na verdade chutei o balde, e muitas vezes o meu médico dizia que não ia 

suspender mesmo eu tomando, que quando eu bebia, era realmente, terça, quarta e 

quinta, sexta, sábado e domingo, ia beber, segunda, de ressaca, que não suspendia 

o meu coquetel por conta do sarcoma que era cutâneo também. Eu tinha por dentro, 

então, ele não podia. E incrível que o meu vírus ele nunca apareceu. Aliás, o meu 

CD4, ele dá baixo, é até incrível porque quando tem menos de 200 que ele já faz o 

esquema do antibiótico e baktrim, segunda, quarta e sexta, até para não doenças 

oportunistas. Que quando eu comecei que fui com sarcoma, que eles achavam que 

eu tava com menos de 200, tava 800, né, e veio a doença, mesmo assim, né, 

oportunista, então. 

 

É importante destacar que sua trajetória com aquele que, à época, era o vírus da 

morte, começa pelo amor. No princípio, era muito jovem. Teve a paixão por um primeiro e, 

logo depois, por um segundo namorado que acredita ter lhe transmitido o vírus. Era um 

menino com uma sentença de morte em mãos. Naturalmente, Zenon demorou a acreditar no 

que estava acontecendo.  

 
E conheci outra pessoa, logo logo assim. Essa pessoa, e, com certeza, nunca tive 

assim uma conversa, mas acho que essa pessoa, ela transmitiu o vírus do HIV/AIDS, 

né. E, assim, e não através dele, mas de outras amigas dele, sempre que encontrava, 

se via, o nome dele era B. “Tu viu o B.? Tá caindo cabelo. Tá acontecendo.” Né, eu, 

eu não queria nem saber.  
 

Hoje, traz os relatos de um posicionar-se distinto. O tempo presente é de 

equilíbrio, de ingresso em grupos autônomos de suporte a pessoas que fazem uso abusivo de 

drogas, de cuidado com a saúde, de trabalhar seu sofrimento na terapia, mas ainda é tempo de 

medo e do uso das máscaras de proteção. Observemos: 

 
Hoje, assim, eu tenho uma convivência que é difícil pra mim de viver com esse medo 

de que as pessoas saibam. Porque eu vivo, assim, num meio, assim... porque hoje 

como eu tô muito, assim, ligado, assim, ao tratamento da minha dependência 

química... porque eu sei que ela é a ponte pra eu conseguir todas as outras, porque 

se eu recair, eu não vou mais tratar de nada, não vai ter emprego, não vai ter nada. 

Então, primeiramente, eu tenho que me manter limpo, sóbrio, né. E assim, eu tô 

muito ligado a esse grupo de pessoas dependentes, né, e tenho um amigo que tem, 

ele não sabe que eu tenho, assim. Tô morrendo de medo de ir pro hospital, me 

consultar, encontrar com eles, né. Tô vivendo assim esse [...] esse suspense horrível. 

Amanhã, vai ser um dia que vou pro hospital. Fico tenso sabe de esbarrar e, assim, 

vejo o medo de outras pessoas de falarem alguma coisa, me referindo a eles, sabe. 

Eu abraço, digo, cara, mas não sei. Dá vontade de dizer, assim, vamos ao menos, de 

contactar ele, aquela coisa, de me abrir, mas digo não, sabe [...]. 
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Em termos de amor, o imperativo da AIDS nas relações traz muita profundidade. 

Zenon tem medo da rejeição que pode surgir quando precisar revelar que é soropositivo. 

Como a maioria de nós, também teme a solidão. Assim, ele descreve detalhadamente este 

aspecto de sua vida: 

 
Mas toda pessoa que ele chega, “Oi, quer sair comigo, eu tenho AIDS e tal, não sei 

o quê”, e também eu não sei se é de mim. Eu digo, “Cara, tu acha que tem 

necessidade de tá dizendo, porque tu só não se previne e previne ele”. Será que não 

fica mais fácil, né? E assim, e eu vejo aqui, eu tomo um caminho, uma questão 

muito assim, em relação a um preconceito, sabe, e assim me sinto assim inferior. 

Mas eu acho, assim que na hora de eu me relacionar, talvez se eu tivesse assim um 

parceiro, talvez eu não tivesse, assim, tanto esse tabu. É assim o medo da solidão, 

sabe, o medo de ficar só [...]. Olha, eu não procuro relacionamento, eu procuro 

sexo, né. Então, mais, mais, eu procuro profissional, eu disse até porque eu falando 

pra ela (a psicóloga). Porque muitas vezes eu entro no sexo e saio com mesmo 

vazio, né. É um ato ali que saio e não preenche e vem aquele vazio que é interior 

que não... E ela até porque será que eu não procuro pessoas erradas em locais 

errados. Eu digo não. Eu não quero procurar ter um medo de me envolver. E de ter 

que contar... porque, assim, se eu for procurar a pessoa realmente que goste do 

mesmo sexo, aí vai ter mais aquela intimidade, eu vou me envolver e vou ter que 

contar, então, medo desse meu cortar de eu ser é rejeitado por causa do fato de eu 

ser HIV [...]. 

 

As oscilações ainda fazem parte de sua vida. Não falamos em termos de 

mudanças, mas em construções identitárias que, a todo o momento, passam por 

metamorfoses, como observamos nas histórias de vida aqui relatadas. Acompanhemos uma 

narrativa de quando, em uma consulta de rotina no hospital de referência, Zenon encontra um 

colega do grupo de suporte: 

 
E a minha última consulta, foi engraçado, que eu peguei, tava decidido, que eu 

mudei de equipe de trabalho, em setembro. E eu não queria dizer que tava, que 

tinha acompanhamento com psicóloga e eu não queria, então, vou suspender, 

pensando comigo, né, vou suspender, né, pois é. Vou primeiro criar intimidade com 

as pessoas pra depois e pegando e dizer que eu tenho esse acompanhamento, que 

toda segunda-feira que eu não venho à tarde. E nesse dia eu fui primeiro pra uma 

consulta e da consulta e ia pra ela (a psicóloga) e quando eu chego na consulta, eu 

vejo um cara que tava na clínica e eu fiquei doido, né. E cara, eu vi, “Vaila, que é 

que eu vou fazer, que é que eu vou fazer, cara?” E virando... “Será que é ele?” e 

não conseguindo. “Será que vou olhar?” E com medo e com medo, e fui pra 

consulta [...]. “Dra. D., encontrei um cara ali, tô mal. Eu não gosto que as pessoas 

vejam.” [...] E ela disse “É, realmente, não tem porque contar, porque até você for 

dizer que focinho de porco não é tomada, é complicado”. E sei que quando eu saí, 

fui falar com ele, né. E aí tal, não sei o quê. Não ia passar assim batido. “Tá 

fazendo o que aqui?” Por mais o cara, meio sem graça e fiquei assim, apavorado, 

quando sai de lá, né. [...]. Liguei pros amigos, assim, mais próximos que eu tinha, 

assim, pra dizer, isso que eu tava apavorado, né. Dizendo que não ia conseguir, né. 

Cheguei pra minha psicóloga e disse “Tenho certeza que eu não posso deixar você, 

sabe. Que me ajudou você”, né. Ela disse assim, “Zenon, calma, tá sofrendo por 

antecipação” [...]. 

 



58 
 

O medo é tamanho que ele chega a cogitar novamente a troca de assistência 

médica, desta vez, para outro hospital público de Fortaleza que realiza procedimentos 

semelhantes, mas de forma mais anônima por reunir pacientes de tipos gerais de 

acometimentos. Entretanto, teme sair perdendo com essa substituição: 

 
Eu, na verdade, assim, eu tenho, assim, bastante medo, assim, que eu venha a 

perder, sabe, com essa minha atitude. Eu tô bem, assim, inclusive eu tava até 

pensando e falando com a psicóloga que eu vou pedir a ele (o médico) pra eu 

marcar meus exames lá (neste outro hospital) e vou tentar no outro pra ver assim a 

questão como é que vai ser assim a demanda lá. Se vai ser fácil, porque, assim, um 

hospital e o meu médico, esse faz 17 anos que eu tô me acompanhando com ele, né. 

E já tem, assim, uma certa intimidade e todo o meu processo né, [...]. Tudo, assim, 

que aconteceu comigo até hoje, então, ele sabe bem o meu histórico. Então, assim, 

de eu perder isso... uma das coisas que eu fico muito, assim... e também até me 

ponho, assim, porra por causa sempre dos outros! Uma coisa que é mais fácil não 

tão mais aceitando paciente lá no no hospital (refere-se à dificuldade de conseguir 

atendimento no hospital de referência). Só quando é de fora, né? Quer dizer, uma 

coisa que faz todo tipo de exame, sentir ali bem, né? De ter tudo, né? É tanto que 

esse meu amigo (refere-se ao amigo que acabou falecendo) não tinha como ele... a 

família foi até uma vez, que eu falei de levar ele. Não lá é referência, não. Ele vai 

ficar lá, né? E, assim, e nesse outro, assim, esse poder porque, assim, tem várias 

outras doenças de eu mentir de eu encontrar outra pessoa, tô me tratando de 

qualquer coisa, menos de AIDS, né. 

 

Vemos o dilema que nossa personagem apresenta. Mais um dentre tantos outros 

desconfortos para além do acometimento da AIDS e que vem da maneira como a política se 

organiza, como os espaços de cuidado são pensados. O imperativo de ter que se mudar de um 

espaço especializado para um espaço comum a todos e, portanto, mais propício de ter sua 

identidade resguardada. Vemos que o espaço, por si só, já é uma demarcação. Quem está lá 

para uma simples consulta já é visto a partir da doença. Para ele, tudo é mais complexo por 

conta da condição biológica nitidamente exposta. Porém, não só quem realiza atendimento na 

instituição de referência é afetado, semelhante processo de estigmatização dá-se com os 

funcionários, visitantes e pessoas que vão tratar outras doenças que não a AIDS. Todo esse 

medo é um sentimento que não deveria existir. No entanto, ele é estruturante: 

 
E assim eu tenho muito medo de eu possa vim me arrepender até, assim, por causa 

do meu médico. Não sei como vai ser lá (no novo hospital). Tudo eu conhecia 

(referindo-se ao hospital de referência). Adoro falar com a assistente social, como 

eu consigo, assim, sabe, mas eu vejo a possibilidade que eu possa fazer isso, que eu 

sei que ainda não tô com a habilidade pra mim encarar essa situação. Se dá pra 

mim fazer da melhor maneira desde que não haja prejuízo pra mim, então que eu 

possa, sabe, é um problema meu de querer que as outras pessoas não saiba, então, 

assim [...]. 

 

Em suas metamorfoses identitárias, Zenon, hoje, nem sempre é resistência, nem 

sempre é desespero. Mas, agora, inclui, na caracterização de sua personagem, a reconstrução 
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de uma autoestima destroçada, a habilidade em sair dos períodos de tristeza mais rapidamente 

e o controle aos efeitos da ansiedade de rejeição.  

 
Hoje eu tô mais firme em relação a isso. Então, eu não me deixo ficar numa cama, 

então me levanto e sigo fazer alguma coisa, sabe? Eu não me permito permanecer 

num isolamento, sabe? Ficar ali, na depressão. Procuro fazer alguma coisa, mas, 

assim, já ligo. Quando eu procuro ligar, tô em casa, a não vou sair, ixe, ninguém me 

ligou, sabe? Então eu tenho meu zapzap e procuro ligar. 

 

E os desafios que convocam este Zenon mais firme têm como palco desde 

situações as mais cotidianas possíveis, como um simples encontro com amigos e familiares, a 

momentos de grande crise, como a morte de um companheiro, soropositivo como ele, para o 

HIV. Certa vez, por ocasião da visita de um amigo de outro estado, um encontro, provável 

ambiência de relaxamento e descontração, traduz-se em desconforto. Zenon assim descreve:  

 
Eu tenho um amigo. Ele veio do Pará, tem mais ou menos uns dois meses. Eu peguei 

tava numa mesa, num bar, ainda bem que era uma prima minha. Ele pegou e disse 

“Senta aí”. Eu digo, “Não, eu vou ali”, “Mas senta aí” e tal... “Tu não quer 

beber?” e tal. “Não gosto mais de bebida, graças a Deus, é porque eu sou portador 

de uma doença, incurável e fatal”, mas eu me referindo à dependência química, e 

ela já sabia do meu HIV, ainda bem que não tinha ninguém perto. Tava a mulher 

dele, que eu nunca tinha nem visto, né. “Ai é, tu tem AIDS, né, pois é, o marido da 

minha tia também morreu de AIDS” tal [...]. 
 

No episódio do amigo, também soropositivo e que estava muito fragilizado, vive 

com ele os últimos dias de vida: 

 
Hoje, sexta-feira agora, faz 15 dias que eu perdi um amigo, um companheiro no 

hospital, né. E, assim, eu achava legal o jeito dele mesmo querendo que ele pegava 

(dizia): “Ai quando eu sair daqui, eu não quero negócio de conversa não. Negócio 

de doença, já pensei, negócio de tempo ruim, já passou, já passou” não sei o quê, 

não sei o quê. Achava tão interessante, só porque ele assim... Pena que não. Mesmo 

ficando calado, não passou a tomar a medicação, né [...]. 

 

Vemos um Zenon resistência atuando também numa visita de rotina à emergência 

médica, quando o profissional desconhece seu histórico prévio e o trata com enorme rispidez 

e despreparo: 

 
Então eu fui num médico, ah, eu detestei o médico. O médico pegou disse “Se tá 

com isso, o problema seu, se tá com AIDS, problema seu.” Sei que você não tem 

culpa. Mas, sabe? E saiu, sabe? Porque acho que todo profissional, basta ser 

enfermeira, ela tem que se prevenir, ela não sabe quem tem, e comigo lá pá pá. 

Fiquei mal sabe, pra fazer exame. Ele dizer que eu tinha, pra ter cuidado, sabe? de 

tirar o meu sangue, colher pá pá pá. [...]. Recente sabe. Eu fiquei de cara, sabe. E 

uma mulher lá com outra, estavam com ele já puta e o médico mandou o outro 

médico. Ela falou que mandou fazer uma queixa na polícia gritando, sabe, e me 

deixou mal em questão de, assim, eu detestei, então, assim, essa questões de 

profissionais que já tão no local que realmente (em alusão aos profissionais do 
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hospital de referência que, de acordo com ele, são preparados a lidar com a 

doença. Este episódio ocorre em uma unidade que não é o hospital de referência). 

 

A resistência tem levado Zenon a sonhar com um dia que possa falar abertamente 

sobre sua condição. Já admira quem o faz, mas pondera: 

 
Encontrei com uma amiga minha, que ela trabalha, até com corpo, então, trabalha 

muito com ONG. Ela falando pra mim, encontrei com ela, está com umas duas 

semanas, né. Que ela disse: “Zenon, tem um rapaz, que ele é até trabalha com festa, 

ele contraiu com 16 anos, né. E hoje, ele fala abertamente, até pra ajudar as 

pessoas, a aderir, assim a adesão, a fazer o uso da medicação, dos coquetel, 

melhor, como ele vive bem.” E assim, eu vejo assim, muito também a questão da 

época que ele, assim, pegou, da época que ele [...]. 

 

Considera que rememorar e contar, pela primeira vez, tantos fatos assim reunidos 

de sua vida é um movimento de abertura e saída deste casulo que a AIDS o acondicionou:  

 
Hoje eu tava até com medo de não vim com vocês, até vi que a Brígia também tava 

empolgada. Eu também tava, não vou mentir, assim, até questão como eu tenho 

dificuldade pra mim também de falar. E eu hoje eu aprendi essa coisa, assim, essa 

força de botar pra fora, essas coisas, (que) eu disse [...]. 

 

Como jamais anteriormente, faz planos para o futuro: “E assim, hoje, eu pretendo, 

assim me permitir comprar alguma coisa até material, assim, pra mim, sabe? Tô vendo em 

tirar o meu carro, tô vendo assim essas pequenas coisas”. Presta assistência. Cuida de outras 

pessoas. Enxerga como habilidade o fato de adaptar-se à rotina da vida em hospitais:  

 

[...] a questão desse meu amigo. O tanto que eu pude ficar com ele no hospital. A 

minha mãe ficou com medo. Logo no início, eu achei até, assim, ela tão católica e 

eu não vi, assim, a possibilidade de ela tá com medo de eu contrair, porque você 

sabe que o hospital é de doença infecciosa, eu tenho imunidade baixa, e eu até 

briguei com ela, sabe. “A senhora vive na igreja e eu vou fazer um ato desse e a 

senhora fica querendo me arruinar”. Porque a família dele não vai, mas de repente 

ele tem mais segurança em mim, ele tem, assim, uma amizade, assim, uma 

intimidade, uma coisa de sentir à vontade comigo, né? E sem contar que como pra 

mim é gratificante, de hoje me sentir como um membro da sociedade mais, assim, 

ativo. De poder ajudar, produtivo, sabe, de um ato desse, pra quem tava resgatado 

que algum dia ninguém dava nada... pra mim, assim, a autoestima cresce, sabe... 

assim, o meio sem falar, como assim, o tempo, o sentimento que eu não sei nem 

descrever, realmente, mas bem emocionante, bem assim massa, sabe? Como mesmo 

de ele ter falecido, mas eu fiz assim minha parte. Fiquei assim, lógico, abalado, 

quando você acompanha, sai de lá conversando com ele, dois, três dias, ele chegar 

a falecer é eu já voltar no hospital e ele já tá assim num num no balão, na UTI. Mas 

assim, foi assim massa, porque também assim, como a família até superou essa 

questão de inabilidade, como eu disse, que até no começo eu tinha assim aqueles 

tabu de ir no médico. Mas hoje em dia, tranquilo, tranquilo, porque eu sei que eu 

tenho uma vida toda, né, pra ir em médico, então, eu tenho uma vida com isso, 

então, até de habilidade de ir pra médico, de não ter aquela questão de hospital, 

sabe e uma das coisas mesmo, aquela questão de empatia, sabe, de sempre me 

colocar no local das pessoas, sabe. 
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Segue nesse processo de autoconhecimento e revelação de quem é, mas caminha 

com prudência: 

 

E eu vejo até assim a questão, hoje eu não me cobro tanto. Eu vou aos poucos. Aos 

poucos, eu vou, assim, quebrando as barreiras. Eu vou lapidando bem devagar. Eu 

não vou fazer uma coisa. Eu já tive amigo, que eu falando até com ela (a psicóloga) 

que eu me lembro. Tem anos que ele morreu. Acho que era no começo da TV União, 

aqui, no Ceará. E ele deu uma entrevista, abertamente, sabe? Mas chocou muito e 

ele veio a óbito tão rápido, sabe? Eu não sei se foi, assim, depressão, eu não sei 

como foi, mas sei, assim. E ele era muito bonito. Uma pessoa, assim, 

aparentemente, fisicamente bem, assim, bem. Queria fazer um curso, mas depois 

disso, não passou, assim, seis meses, ele veio a óbito. Não sei, assim, até a 

repercussão que teve em cima dele, mas na época, eu acho que tem mais ou menos 

uns quinze anos atrás, né? O bicho pegava mais, né? E assim, eu tenho muita 

cautela, hoje em dia, sabe.  

 

Quer muito se abrir ao novo: 

 

Mas, assim, de eu assim, hoje, eu gostaria, eu sei que não vai ser um ponto, mas de 

eu me fortalecer nesse lado, de minha vida, sabe? E até, assim, quando eu vou 

fazendo amizade, as pessoas que tão próximas e eu não contar, talvez seja mais 

difícil de eu conhecer outras pessoas e dizer “eu sou”, como se fosse, assim, “você 

não contou”, assim, sabe, se torna mais difícil. 

 

Depois de apresentadas algumas de tantas expressões das metamorfoses 

identitárias pelas quais passa Zenon, neste ponto, a narrativa – não a história – de sua vida já 

caminha para um fechamento. Não obstante, reservamos um encontro especial a ser contado. 

O que começa com o amor, destarte, pontua-se também com o amor. E assim que em uma 

dessas noites de 2015, no Cineteatro São Luiz, quando as luzes se acendem, depois que Paulo 

Diógenes termina sua encenação de O retorno da Raimundinha, a peça que, inclusive, tem 

parte da renda doada ao Grupo de Resistência Asa Branca (Grab), que assiste a população 

LGBT de Fortaleza, Zenon é surpreendido por um provável desconhecido: “E quando eu tô 

terminando, né, quem tá? a pessoa. “É Zenon?”,  “Sim”, eu olhei. “Quem é tu?” E ele tava 

mais gordo, né, porque ele já era mais velho 10 anos que eu, né? Eu não conheci”.  

Ali faz aproximadamente 20 anos desde a última vez que eles estiveram juntos, 

Zenon e o antigo companheiro “[...] essa pessoa que eu amei que tava comigo na hora [...]”, 

define Zenon. Eles se reencontram e Zenon narra a emoção de viver aquele momento mágico 

de reencontro: “— Ai você não tá na rede social. Nunca mais tinha lhe visto e veio aquela 

coisa, né? em mim, né? que eu senti de ter reencontrado ele, né? não dormi direito, achando 

que haveria uma possibilidade de voltar”.  

Felizmente para Zenon, como assim ele avalia, o encontro não tivera 

continuidade. O celular do antigo companheiro estava sempre desligado. Zenon entregara o 

seu novo número em um papel, mas ele não retornara.  
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Ele não me ligou, mas ainda bem, porque eu pensei até que ia passar um dia, né? 

Pensando né? mal, mas eu superei, sabe? Assim, porque veio, assim, uns 

pensamentos que podia assim ele me querer. Até porque eu sofri muito quando eu 

terminei com ele, porque, assim, foi dois anos, eu bebendo, bebi muito, né? Quando 

ele me deixou e via assim que só tinha aquela pessoa que sabia, que ia me aceitar, 

então, fiquei muito, né? Até dizendo que só minha mãe sabia e uma pessoa que 

trabalhou na minha tia doméstica muitos anos e ele que eu acho, pô, só tinha ele, 

que aceitava, que ia me aceitar, mas, assim, foi a questão do medo dele. O sexo não 

foi mais o mesmo, né? Veio as limitações, né? E já não tinha mais aquela e foi 

acabando aos poucos, de começar de um jeito, né?  

 

De fato, o encontro se perdeu. Talvez outros estejam por vir, já aconteceram ou se 

passam, agora, no exato instante em que paramos respectivamente para escrever ou para ler a 

narrativa de Zenon. Também no transcurso entre o momento tão rico de escuta da trajetória 

desta vida e a tentativa de materialização em palavras de sua narrativa de história de vida. Isto 

porque, de fato, a vida parece estar sempre em movimento. Sempre seguindo:  

 
[...] tá aqui a história, e sabe, assim, hoje em dia, assim, eu posso dizer, assim, que 

a minha dificuldade, essa questão, sabe? Assim, de ver assim, porque eu vejo a 

minha vida boa, trabalho normal, hoje eu fazendo o meu tratamento, assim, eu não 

tenho assim nem doenças oportunistas, sabe? 

 

[...] hoje, assim, eu agradeço, as oportunidades mesmo, como eu tava dizendo, 

porque quando eu malmente eu descobri, que eu ia morrer no outro dia, né? Vou 

morrer no outro dia, não conseguia pensar, não podia ter tanto. Porque o que mais 

me frustrava, né? que o mundo vai se acabar pra mim amanhã, não sei o quê, e isso 

passou tantos anos, né? Tanto tempo da minha vida, assim, eu perdi, né, fugindo. E 

não sei. 

 

Até a pausa. Porque o fim é apenas uma interrupção que, por ora, não vai 

prosseguir. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 A experiência de vida com o HIV e outros sentidos: As personagens se conectam – 

João Trindade nos evoca e nos congrega  

 

E o que, por uma sugestiva medida de perfeição, bem que poderia ser uma trinca 

de histórias de vida – três formas diferentes de narração da  forma de estar no mundo – 

adiciona-se aqui, como pura contestação, uma quarta narrativa, esta deveras conclusiva. É 

opção que não fiquemos em três. Como um bis nostálgico, passemos agora, portanto, à 

narração de uma última história. Aqui começamos e findamos a desenhar a vida de João 

Trindade, ressaltando, mais uma vez, ser esta a definitiva e última narração.  

Dito isto, o personagem que, por fim, evocamos é o homem que há alguns anos, 

além do fazer profissional, ocupa seus dias em uma missão que julga ser vital. Receio que os 

fatos que compõem parte de sua vida e as descrições de sua personalidade não sejam de todo 

desconhecidos dos(as) leitores(as) deste texto. Isto porque João se coloca no mundo como 

outras personagens aqui aludidas. Imagem especular. Também o faz como se seguisse os 

exemplos de cada um de nós, ora por fazer escolhas, ora por sofrer com o que considera seus 

piores embaraços. Ele vive, acima de tudo, a construir novos caminhos para si e para seus 

afetos. Vejamos.  

Em um primeiro narrar acerca de quem seja João Trindade, encontramos nossa 

personagem em um ambiente de discrição, acolhimento e partilha. Foco em seu olhar. Fala a 

um pequeno, mas importante público e enquanto tenta se comunicar, deixa transparecer as 

dores de quem passou por muitos percalços na vida. Nos olhos, o sofrimento é indelével. 

Exterioriza-se pelo corpo. Já não é menino, nem jovenzinho. Passa a casa dos 40. E está ali 

reavaliando a vida. De pé, para um público curioso, tudo é expressão de um projeto que o 

encoraja a viver. Enxerga feições conhecidas e dois ou três membros do grupo que são 

novatos, categoria em que os enquadra por não reconhecer as respectivas fisionomias. 

Congela-se a cena. O quadro faz alusão a uma das muitas reuniões dos Narcóticos 

Anônimos que João Trindade tem por hábito frequentar na capital cearense. Neste ambiente – 

somente há alguns meses – João sente que pode falar sobre sua vida, mesmo que seja apenas 

em parte. Em um tipo de roda de conversa, lá, quem deseja vai se colocando livremente. Basta 

organizar de forma democrática a ordem dos discursos, o que acontece naturalmente na 

grande maioria das vezes. Os temas dessas partilhas são de diversos tipos. 
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João não se contenta em participar de apenas um grupo. Visita encontros por toda 

a cidade. A vida é bem movimentada. Se pudesse se sentir mais à vontade, falaria sempre. 

Falaria mais. Um dia – quem sabe – contaria tudo sobre sua vida. Provavelmente, iria se 

deparar com histórias semelhantes à sua. Porém, nem sempre está disposto a falar. E ainda 

não pode revelar tudo que é. O fato de ser acolhido em mais de um grupo possibilita que ele 

vá se revelando aos poucos. “Controladamente”, como ele define. Controle que nem sempre 

conduzira sua vida.  

Para compreender tal aspecto da vida de nossa personagem, ou a ausência dele, 

em uma representação de um desejo revelado, voltemos à cena antes congelada. Diferente de 

tantos outros, teríamos o dia em que João fala abertamente. Desta vez, em um tipo de roda 

bastante receptiva em que todos estão em silêncio e lhe concedem toda a atenção devida. 

Nesta circunstância, ele não precisa pedir para que lhe ouçam. Sua voz, pela primeira vez, 

parece projetar-se naturalmente como conectada a um autofalante ou a qualquer outro 

potencializador sonoro. Ela é forte, mas suave. Direta, mas emotiva. Fala calmamente. Sente 

que é livre para contar tudo que deseja. Pela primeira vez, é verdadeiramente ouvido. Ali, por 

saber que há alguma chance de ser compreendido, conta as dificuldades porque passou em um 

momento delicado de sua vida: as internações em clínicas de recuperação.  

Tudo inesquecivelmente registrado em uma memória imagética que, por essência, 

é sobrecarregada de emoções. Nela, sua autodefinição é conclusiva: “Sou João Trindade, 

alcoólatra e usuário de drogas em recuperação.” Sente que é dever nomear-se desta forma. E 

nesta enunciação, há algo que o deixa muito à vontade para contar sobre tal experiência. E 

não é só a audiência do público que solveria cada ponto de sua contundente história de vida. 

Para João, muitos dos que podem lhe ouvir nas reuniões dos Narcóticos Anônimos também 

estão na mesma condição em que ele se encontra. Parece haver tanto em comum entre eles... 

E como nossa personagem, estas pessoas já se convenceram que são dotados de uma condição 

de dependência terrivelmente ameaçadora de vida. Estariam todos no mesmo barco? 

Ainda nesta representação de seu desejo, à medida que as palavras saem de sua 

boca, o medo o faz avaliar o real motivo de se expor a outrem. Fazer escapar os fantasmas que 

desde longa data o acompanham? Seria isso? Muito provável. O problema é que contar é 

também lembrar. Quase que sentir o cheiro dos locais onde esteve, visualizá-los e rememorar 

as pessoas e interações com quem conviveu. Novamente, não é só isso. É principalmente 

sentir de novo o receio de se perder na vida. O medo de sofrer e de se sentir só. Contar é, para 

João, por exemplo, ter que falar sobre os relacionamentos amorosos que viveu e ainda vive. 

Sujeito passional que é, convocaria à nossa cena narrativa um João-apaixonado. Intenso em 
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tudo que faz, deixar-se-ia desvelar diante dos companheiros de grupo. Poderia revelar algo 

muito íntimo. Dizer-se gay e falar sobre a constituição de um João-sujeito que sofrera muito 

por ter assumido ser quem é na relação dicotômica com um pai deveras conservador. 

Desconcertante. Pedaços de vida sem garantias de um final feliz. 

Discussões. Divergências. Rompimentos. Os elementos de uma vida repleta de 

angústia são apresentados agora a esta composição de mundo. João teve uma vida difícil. O 

rompimento com a família o levou a sair de casa muito cedo. Precisou trabalhar e se virar para 

sustentar-se. Sofreu muito com o distanciamento dos irmãos e dos pais. Sentia saudade de sua 

casa e, com o tempo, acabou efetivamente se transformando no João-persona-non-grata que 

havia se materializado em muitas circunstâncias de sua vida familiar. Aqui podemos fazer 

uma ponte com o jovem Ágori, cuja narrativa apresentamos no primeiro capítulo deste texto. 

Pensemos ainda que muitos de nós somos interpelados a ocupar posições como esta. De 

exclusão por não atendermos às expectativas e não nos encaixarmos aos valores de uma 

maioria resistente, mesmo que seja de nossas próprias famílias, de grupos da escola/faculdade, 

de amigos ou mesmo no ambiente de trabalho.  

Como consequência do medo da exclusão, João se apresenta também como o 

João-amigo-com-ressalvas, que surge nas claras circunstâncias em que ele deduz que não será 

bem acolhido. Por vezes, precisa ser este personagem que interpreta e que finge atender às 

expectativas do meio social.  Em certas ocasiões, vale tudo para não ficar só, para não ser 

rechaçado. Recordar-se de tantos momentos nos quais não se sentiu bem para falar 

abertamente que era gay, inclusive em ambientes aparentemente amistosos.  

Em apresentações de quem é, nossa personagem sente também que pode 

materializar os sonhos frustrados de uma mãe que quase sempre se ajoelhava à noite antes de 

dormir e clamava ao seu Deus pelo nascimento de um João-sujeito-bem-sucedido-na-vida. 

Aquele filho há tanto idealizado que, no lugar das realizações e da alegria, já lhe rendera mais 

inquietações que as que julgara ser capaz de suportar a vida inteira. A mãe de João tinha 

muita esperança em sua recuperação. Foram muitos anos esperando o milagre do filho 

pródigo – em alusão à paródia bíblica do personagem memorável que deixa a casa do pai, 

gasta toda sua herança em festas e diversão, mas que é recebido com grandes honrarias no 

retorno ao seio familiar. A fé, nestas e outras máximas sagradas, a fazia crer ainda que seu 

menino fosse capaz de superar aquela dependência, encontrar um bom trabalho e que, por fim, 

cuidasse dela na velhice.  

É fácil imaginar o que esperamos de nossos filhos. Difícil é lidar com as 

expectativas quando o centro delas somos nós mesmos. E em se tratando de toda a idealização 



66 
 

que o outro constrói em relação a nós, João bem que poderia falar ainda acerca de como é 

viver em uma sociedade que, além da família, cobra-lhe todos os dias um autocontrole e um 

sucesso desmedido. Corriqueiramente, João precisa lidar com esta demanda de êxito a 

despeito da necessidade física contumaz de consumir as drogas que experimenta. Desejo que 

antes era maior, e que o tempo parece finalmente esmaecer. Nota. A questão é que, de acordo 

com João, este tipo de desejo, o tempo nunca aniquila por completo. 

 Fatalmente nesta partilha livre e autêntica, João não teria como fugir à temática 

do reconhecimento. Desde que entrou no grupo, quer confessar que teme que os 

companheiros o rotulem. Por isso se guarda tanto. Como no conto João e Maria dos Irmãos 

Grimm, em que as personagens vão largando na floresta desconhecida pequenos pedaços de 

pão como rastro para encontrar o caminho de volta a sua casa, o nosso João tem apenas 

deixado pistas dos percursos de sua vida e das várias personagens que atua. Inquieta-se com o 

modo como poderia ser visto por todos ali e fora das reuniões também. De fato, João receia 

mostrar as várias peças que compõem os repertórios de sua vida. Uma ou outra face é bem 

acolhida, mas é fato que alguns podem aceitar seu alcoolismo e rejeitar sua orientação sexual, 

por exemplo.  

João Trindade teme especialmente tornar público o João-do-infortúnio. 

Mencionamos ainda uma particularidade de sua vida. Falamos do garoto que ficou sem chão e 

sem esperança quando, aos 20 anos, teve que contar para a mãe que estava com HIV, 

adquirido no início de sua vida sexual. Apesar do João-resistência, que nasce desta grande 

dificuldade, assim como tantos outros, ele sabe bem como é sentir, dedicados a si próprio, a 

ojeriza e o medo no olhar de outrem. Isto porque ao driblar a tragédia e ao construir um 

presente repleto de potência, João Trindade, assim como Zenon (nossa terceira personagem 

apresentada neste texto) vive com o vírus HIV há 23 anos e já passou por muitas ocorrências 

de rejeição e segregação, até mesmo em estabelecimentos hospitalares.  

Tantas similitudes não são mera coincidência, e a esta altura do texto é possível se 

notar já algo muito relevante. Do contrário, que fique claro, portanto, que João Trindade é 

Ágori. João Trindade é Telmo. João Trindade é Zenon. Notemos que as três são um só. E, ao 

mesmo tempo, João Trindade não deve ser representado de forma reducionista e isoladamente 

por nenhum deles. Assim como ocorre com a Severina de Ciampa (1987), para quem o teórico 

afirma que todas e, ao mesmo tempo, nenhuma das personagens a representa, João é diverso. 

João é multiplicidade. 

Ciampa afirma: 
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Severina, mais uma vez, irá nos ajudar, explicando o que é identidade humana. 

Quem é Severina? Que personagem a representa? Todas e nenhuma. Porque ela é 

movimento de concretização de si, que empiricamente se deu pelas personagens; 

mas, concretamente, ela não é nenhuma personagem (embora seja todas); cada uma 

dessas é um momento do todo, do seu movimento, que é ela. Ela é sua metamorfose: 

começa quando é nascida, ou melhor, quando é concebida, gerada, e (pelo que 

sabemos) se completa com sua morte biológica, passando por um infindável 

processo de morte-e-vida, num movimento progressivo e regressivo ininterrupto 

entre aqueles dois extremos biológicos. (CIAMPA, 1987, p. 236). 

 

Ágori, Telmo e Zenon são personagens e representações. São expressões das 

metamorfoses identitárias pelas quais passa, por seu turno, João Trindade
17

. Percebamos que 

também o são os desdobramentos aqui mencionados: Ágori-apaixonado, Ágori-sujeito, Ágori-

amigo-com-ressalvas, Ágori-aquele-que-teme-a-morte, Ágori-persona-non-grata, Ágori-

anônimo, Telmo-sujeito-sem-jeito-na-vida, Telmo-sujeito-bem-sucedido, Telmo-adicto, 

Zenon-sujeito-do-infortúnio, Zenon-sujeito-de-resistência. Todas a respeito das quais a vida 

de João é materializada até sua extinção definitiva com a morte.  

 

Enquanto atores, estamos sempre em busca de nossas personagens; quando novas 

não são possíveis, repetimos as mesmas; quando se tornam impossíveis tanto novas 

como velhas personagens, o ator caminha para a morte, simbólica ou biológica. A 

loucura, nesse sentido, é o esforço de criação de um novo universo – louco porque 

singular, não compartilhado – consequentemente fuga de uma realidade: a realidade 

cotidiana. A loucura, quando bem-sucedida, é morte para a vida. Isso ocorreu com 

Severina, que foi bem-sucedida por ter podido viver o moleque-aprontador. Se 

permanecesse isolada no mundo da loucura, se não conseguisse uma personagem 

que a ligasse ao mundo quotidiano (e por este fosse aceito), concretizaria 

plenamente a que, atribuída, escarnava: a Severina-doente-mental. Era uma loucura 

o que Severina-moleque aprontava, mas era compartilhada, vivida no quotidiano. 

(CIAMPA, 1987, p. 163). 

 

Na referência e análise do poema “Morte e Vida Severina” de João Cabral de 

Melo Neto, refletimos ainda com Ciampa que: 

 

                                                           
17

 João Trindade é o nome fictício do voluntário desta pesquisa que é morador da cidade de Fortaleza, maior de 

18 anos e é soropositivo para o HIV. Ele não apresentou quaisquer limitações cognitivas e/ou de fala no 

momento da entrevista e não se encontrava sob uso de medicamentos que trouxessem dificuldades para a sua 

participação. Metodologicamente, esta pesquisa parte de uma concepção de sujeito que se implica no processo 

de constituição de suas vivências e, portanto, deve ser ouvido enquanto tal. Nesse sentido, não houve um 

questionário previamente estruturado para a realização da entrevista, que aconteceu a partir das seguintes 

questões disparadoras: “Quem você é?”, “Como você se tornou quem você é hoje?” e “Quais seriam seus 

planos de futuro, agora?”. Tudo correu de forma tranquila e produtiva. Não houve interrupções consideráveis. 

O voluntário apresentava elevada motivação em participar. Ao final da entrevista, foi deixado em sua 

residência pela pesquisadora. Relatou sentir-se bem, quando concluiu as atividades naquele dia. Apesar da 

possibilidade de algum constrangimento vividos por algumas pessoas quando estão fornecendo informações 

sobre si mesmas, quanto aos riscos e desconfortos, esta pesquisa especificamente, em seu momento empírico, 

não trouxe complicações para ele. Já em termos de benefícios, notamos que o estudo pode sensibilizar e 

mobilizar a sociedade para uma empatia em relação às pessoas que vivem com HIV/AIDS, além de incidir 

positivamente na construção de caminhos de emancipação. 
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O limite da vida para qualquer ator é a morte biológica (ao menos para o ator que 

falece). De alguma forma, vemos o Severino no poema querendo chegar a este limite 

porque não tinha mais personagens pela frente: descobrira-se moribundo, na sua 

história, a derradeira deixa; porém a história muda e descobre a possibilidade de 

viver humanamente (de uma maneira que o poema não chega a especificar). [...]. Os 

desenvolvimentos da crise do ator-sem-personagem, empiricamente, podem ser mais 

diversificados, é claro (doenças, marginalidade, crime etc.). Contudo, 

tendencialmente o sentido é sempre de morte (biológica ou apenas simbólica). 

Enquanto a morte biológica não sobrevém, sua identidade de alguma forma precisa 

ser representada, levando-o, enquanto não falece, a viver uma personagem 

adequada, nem que seja a de moribundo, zumbi etc. (CIAMPA, 1987, p. 164). 

 

Pelas personagens apresentadas, acessamos a uma narrativa de João fundamentada 

no sofrimento e na fragilidade da relação com o pai, com a irmã mais velha, com os amigos e 

com os colegas de trabalho (Ágori) e nas experiências de internações em clínicas de 

recuperação para uso de drogas (Telmo). Com Zenon, de início, vemos um João ciente de ter 

recebido uma sentença fatal e hoje a conviver com o peso da estigmatização e que assim faz 

esse paralelo temporal aqui apresentado da evolução da epidemia da AIDS. Notemos que os 

dilemas se sobrepõem.  

É importante destacar que estas três personagens guardam um caráter ainda mais 

diferenciado de todo o resto. São o que Ciampa (1987) denomina como expressão empírica da 

identidade, já que falamos aqui a partir de uma tradição dos estudos de identidade, como já 

destacado, tal como o fizeram Ciampa (1987), Almeida (2005) e Lima (2010). Assim, 

podemos esclarecer que os capítulos que compõem esta dissertação perfazem três níveis 

diferentes de leitura. Em uma dimensão mais abrangente, é possível acessar a AIDS como 

pano de fundo desta dissertação. Paralelo a essa temática maior, podemos conhecer a narrativa 

da história de vida de João Trindade, efetivo participante desta pesquisa e que materializa a 

experiência de viver com o vírus HIV há 23 anos. Acessamos ainda as narrativas de história 

de vida de suas personagens (Ágori, Telmo e Zenon e seus desdobramentos), além das 

respectivas temáticas que elas permeiam, isolada ou conectadamente. 

Temos, portanto, uma breve reflexão teórica que discute em termos empíricos a 

identidade em sua perspectiva sócio-histórica. Que a compreende enquanto metamorfose e é 

resultado da dinâmica reposição das personagens compreendidas como metamorfoses 

identitárias. Discutimos a identidade enquanto problema de pesquisa na medida em que 

ensaiamos materializá-la não estatisticamente, mas de forma dinâmica e processual.  

Na prática, falando mais objetivamente, esta pesquisa gira em torno do seguinte 

questionamento: “Quem somos e como nos tornamos aquilo que somos?”. A decisão de João 

Trindade em compartilhar suas intimidades para serem recontadas em uma narrativa de 

história de vida deveras intensa nos auxilia a ensaiar responder a este questionamento. Mas de 
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pronto, alerto que de acordo com a orientação teórica que conduz esta pesquisa, não há 

respostas fixas e estanques para esta indagação que, na verdade, abre-se para um sem-fim de 

processos identitários com a ressalva de optar pela não redução dos sujeitos a classificações.  

Quanto a João Trindade, por ora é sabido que enquanto a vida ainda lhe pertence, 

nossa personagem central, esconde a si próprio pela representação pontual de cada uma de 

suas personagens. Tenta se proteger. Sobreviver. Oculta a si, precisa continuar fugindo do 

preconceito, mas sente-se feliz por estar vivo. Agradece a sorte que julga ter tido, mas 

gostaria de libertar-se, incomoda-o o incomodar-se com o reconhecimento do outro. Teme os 

encontros com conhecidos em hospitais, gostaria de libertar-se, mas o medo de ser apanhado 

em sua falha biológica ainda não permite.  

O que não foi dito neste texto a respeito de João é que o episódio inicialmente 

descrito, quando ele finalmente consegue falar sobre si, aquele da fala livre e autêntica e de 

apresentação de quem realmente é aos seus companheiros dos grupos de apoio, ele é mera 

representação de um desejo que nos foi revelado por João. De fato, jamais acontecera. Está 

aqui posto exatamente por simbolizar a potencialidade de futuro mais fortemente apresentada 

por ele em seu depoimento. Para nós, significa olhar para uma nova metamorfose identitária 

que talvez possa estar se constituindo para João. 

João Trindade encerra a entrevista que nos concedeu dizendo que sonha com o dia 

que se sentirá preparado para falar de tudo que viveu. Quer muito que isto aconteça. Se 

conseguirá é impossível saber, afinal, é muito difícil a apropriação da história de si e sua 

narração para um outro. De todo modo, esta dissertação é para ele um primeiro passo neste 

novo percurso. E, à guisa de fechamento, fiquemos com a frase proferida por João, que 

encontra na dissertação um outro outro que também é ele: “Assim, é estranho, assim, me vê 

nesta história, assim, mas eu vejo que sou eu aí”. 
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