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Apresentação
O Projeto Aprimorando o Debate III, realizado pela ABIA, prevê a
organização de quatro seminários de capacitação nas regiões Sul e Sudeste do Brasil
no ano de 2019. O objetivo é estimular e aprimorar o conhecimento multi-setorial
e multidisciplinar sobre vários aspectos da epidemia do HIV e da AIDS no país
por meio do envolvimento de setores governamentais, acadêmico e também da
sociedade civil organizada.
Os quatros seminários previstos no Projeto Aprimorando o Debate III têm a
missão de abordar temas como mobilização, participação social e sustentabilidade
das ONGs; estigma, discriminação, pânico moral e violência estrutural; prevenção,
redução de danos e sexo mais seguro; assistência e acesso aos medicamentos.
Esta publicação oferece uma contribuição sobre a conjuntura em relação
ao “Estigma, Pânico Moral e Violência Estrutural”, tema do 2º Seminário de
Capacitação em HIV realizado no Rio de Janeiro. O texto foi elaborado por Simone
Monteiro e Wilza Vilella, autoras do livro “Estigma e Aids”, leitura fundamental para
a compreensão sobre como o estigma tem vulnerabilizado variadas populações às
infecções e aos agravos de saúde.
Ao convidar Simone Monteiro e Wilza Vilella para assinarem esta publicação,
a ABIA reforça o caráter formativo deste projeto e oferece uma leitura do ponto de
vista conceitual e metodológico sobre como o estigma atua na área da saúde. As
autoras também alertam para a necessidade de compreensão das dinâmicas de como
o estigma opera na vida das pessoas, causando o medo de revelar o diagnóstico,
com restrições à vida social e afetiva.
Boa leitura!

Este material foi realizado com recursos do Projeto BRA/15/004, o qual não tem responsabilidade sobre o conteúdo apresentado.
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Estigma, pânico moral e violência estrutural: o caso da Aids
Simone Monteiro1 e Wilza Villela2

Na década de 1980, nos primórdios da epidemia do HIV/Aids, era comum
atribuir-se o forte estigma associado à infecção e seus portadores a sua altíssima
mortalidade, à incerteza sobre seus modos de transmissão e a sua vinculação com
práticas homossexuais masculinas. Ao final de uma década de epidemia já se sabia que a
transmissão não ocorria em situações de convívio, que não apenas os homens gays eram
infectados e que muitas pessoas continuavam vivas apesar de portarem o vírus da Aids.

Nas duas décadas seguintes, a partir de ações do movimento social
organizado e de políticas governamentais, houve mudanças significativas no cenário
da epidemia. Ao longo desse período testemunhamos a disseminação de estratégias
e ações de prevenção e cuidado para públicos diversos, importantes avanços no
campo dos direitos das pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA) e no acesso ao
tratamento antirretroviral, bem como a visibilidade e fortalecimento da luta dos
movimentos sociais por direitos da população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais ou Transgêneros). Evidenciamos ainda a expansão de estudos
sociais sobre sexualidade e gênero, reveladores da complexidade do desejo e a
relativa autonomia entre corpo, identidade de gênero e sexualidade. (Citeli, 2005)
No cenário atual, as mortes associadas à violência, desastres naturais e outras
epidemias são numericamente mais relevantes do que os óbitos por HIV/Aids.
Ademais, o acesso ao diagnóstico do HIV e ao tratamento das pessoas infectadas
é cada vez maior e existe um amplo leque de técnicas e métodos de prevenção
disponíveis. Apesar dessas mudanças, a estigmatização dos portadores do vírus
persiste e o estigma associado ao HIV/Aids têm comprometido o acesso e usufruto
das conquistas no campo dos direitos e do cuidado das PVHA.
A estigmatização do HIV/Aids e seus portadores, num cenário já tão distinto daquele
do início da epidemia, é um indicativo da complexidade dos processos que produzem,
atualizam e reproduzem estigmas. Mais do que uma reação humana “normal” frente a um
desconhecido assustador, como era pensado nos anos 1980, o estigma associado ao HIV/
Aids faz parte de um processo social de alijamento de determinados grupos e pessoas.

1 Pesquisadora em saúde pública do Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz, RJ.
2 Médica psiquiatra e livre docente em Ciências Sociais em Saúde pela UNIFESP.
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Este texto visa contribuir para o debate sobre a produção e persistência
do estigma relacionado à Aids. Para tanto, apresentamos uma descrição sobre o
conceito de estigma e a dinâmica de funcionamento e reprodução dos processos
de estigmatização. Em seguida, buscamos contextualizar a origem e atualização do
estigma da Aids e os desafios para o seu enfrentamento no contexto atual.

Estigma, pânico moral e violência estrutural
Um dos primeiros estudos sobre processos sociais de exclusão baseados na
atribuição de valores negativos a uma característica individual ou de um grupo foi
desenvolvido pelo psicólogo norte americano Gordon Allport (1954). Ao estudar
o preconceito, o autor definiu esse fenômeno como uma atitude hostil dirigida a
pessoas com atributos considerados censuráveis por outro grupo. O efeito central
do preconceito seria o de posicionar seus alvos de forma desvantajosa em relação
aos demais, que, portanto, ficariam situados numa posição de superioridade em
relação a estes alvos.
Posteriormente, o sociólogo canadense Erving Goffman (1980) retomou o
tema ao buscar compreender o processo de atribuição de um valor negativo a uma
dada característica individual ou de um grupo, que daria origem ao preconceito. O
autor também indagou sobre o mecanismo de transformar o valor negativo de uma
característica num atributo negativo da pessoa em sua totalidade. Como se a pessoa
como um todo -- seu caráter, personalidade, talentos e habilidades --, pudesse ser
considerada sem valor a partir de um elemento. Seus estudos tinham como foco
a interação social, descrita como um processo fundamental de identificação e
diferenciação dos indivíduos e grupos. Nessa perspectiva a interação é concebida
como a influência recíproca dos indivíduos sobre as ações uns dos outros; ou seja,
nas situações sociais, ao se apresentar aos outros, o indivíduo tenta dirigir e dominar
as impressões que os outros possam ter dele tal qual um ator que representa um
personagem.
Ao definir o estigma como o atributo ou marca com potencialidade de
desqualificar seu portador, Goffman argumenta que nas interações sociais o estigma
atua afastando uma pessoa das demais, impedindo a atenção e valorização das
suas outras características. Em resposta a esse afastamento, a pessoa estigmatizada
pode desenvolver comportamentos ou atitudes de inibição ou esquiva; ou mesmo
incorporar uma autoimagem negativa e desqualificada, contribuindo para aumentar
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o seu isolamento e reforçar o estigma. A reação das pessoas diante de uma situação
de estigmatização pode variar desde a indiferença ou não reconhecimento do
indivíduo estigmatizado, até as formas mais veladas de desqualificação, como a
superproteção, infantilização ou a negação do direito à autonomia e privacidade
daquele supostamente mais fragilizado ou excluído. Isto significa dizer que o
processo de produção e reprodução do estigma tem uma dimensão visível no
âmbito das relações interpessoais.
Demais estudiosos sobre o tema, como Link e Phelan (2001) e Parker e
Aggleton (2003), reconhecem a relevância da conceituação sobre estigma. Todavia,
procuram salientar sua função social ao argumentarem que o estigma desempenha
um papel fundamental na produção e reprodução das relações de poder e controle.
Isto significa dizer que a definição de uma característica como negativa precede
este processo de desqualificação. Embora aparentemente arbitrária, na maioria
das vezes, esta definição está relacionada a padrões estéticos, sociais e culturais
dominantes num dado contexto.
Com frequência aspectos corporais, como expressões de gênero, cor da
pele, idade e outros traços físicos ou comportamentais, são tomados como suporte
para atribuição do estigma. Mesmo quando os estigmas relacionados a doenças
são analisados, é possível perceber que o imaginário construído em torno daqueles
indivíduos acometidos por tuberculose, sífilis, lepra/hanseníase ou loucura,
inclui formulações (também imaginárias) a respeito das características dos seus
portadores.
Importa destacar que a exclusão social de indivíduos e de grupos, pautada
em preconceitos ou em ações discriminatórias, pode resultar em danos diretos à
saúde. Assim como danos indiretos, pela produção de processos de marginalização
social que dificultam o acesso à prevenção e aos cuidados em saúde, constituem um
círculo vicioso entre marginalização social e doença que reitera o estigma.
A análise das relações de poder envolvidas nos processos de estigma e nas
suas repercussões sobre as oportunidades de vida e condições de saúde das pessoas
estigmatizadas apontam para a correspondência entre estigmatização e outras
dinâmicas sociais de produção de desigualdade, baseadas em gênero, orientação
sexual, cor/raça/etnia e classe social. Portanto, não é mera coincidência a relação
entre atributos definidos como estigma e marcadores sociais de desigualdade. Tal

6

associação confirma a relação entre o processo de estigma e outras intervenções
sociais que asseguram privilégios a alguns indivíduos e grupos.
Os impactos do estigma nas condições e oportunidades de vida entre os diferentes
grupos populacionais que integram as sociedades contemporâneas podem ser ilustrados,
por situações diversas, como os alarmantes índices de violência e assassinatos sofridos pela
população LGBT, pelos casos em que a mulher recebe um salário menor do que o homem
para exercer a mesma função laboral e em que os jovens negros são muito mais revistados
por policiais do que jovens brancos. Em suma, a especificidade do estigma repousa na
eleição de alguns traços e características que os distinguem como superiores e com
direito de excluir os demais. Além do fato de atuar no âmbito das relações interpessoais,
obscurecendo os processos sociais de produção de desigualdades que lhes são subjacentes.

Assim, para compreender as conexões entre um determinado agravo à
saúde, o estigma a ele associado e as demais intervenções sociais produtoras de
desigualdades, é necessário levar em conta como as particularidades do agravo em
questão se articulam a marcadores sociais como classe social, gênero, cor/raça/
etnia, diversidade sexual, entre outros. Neste sentido, é oportuno considerar as
relações entre estigma, pânico moral e a violência estrutural.
O pânico moral é definido como um processo no qual um grupo social em
situação de poder começa a difundir a ideia de que atitudes ou comportamentos
de outros grupos - em geral minoritários ou em situação de desigualdade - pode
representar uma ameaça para a sociedade. O que provoca uma reação de repulsa
e evitação destes grupos (Cohen 1972). Enquanto mecanismo que fomenta a
desigualdade, o pânico moral opera como instrumento de produção e reprodução
da violência estrutural. Aquele tipo de violência que não é exercida por um sujeito
sobre outro, e sim que atua por meio de estruturas políticas, sociais e econômicas
no sentido de gerar e manter desigualdades sociais (Galtung, 1969; Parker, 2013).
Os processos de pânico moral e a violência estrutural contribuem para
alijar pessoas e grupos do acesso a bens materiais e simbólicos da sociedade. Ao
contrário do estigma, não operam no âmbito das relações interpessoais, entretanto,
permeiam a vida cotidiana e colaboram para formar percepções, julgamentos e
valores que orientam comportamentos e atitudes dos sujeitos nas suas interações.
Ou seja, a dinâmica da violência estrutural se utiliza do pânico moral, que, muitas
vezes, se apoia em processos de produção de estigma.
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Estigma do HIV/Aids
Ao refletir sobre a dinâmica de produção e reprodução do estigma relacionado
ao HIV/Aids pretendemos contribuir com a proposição de ações eficazes para o seu
enfrentamento. O estigma relacionado ao HIV é um dos principais obstáculos para
o enfrentamento da epidemia. Medo de ser julgado, crença de que um diagnóstico
positivo para o HIV agrave uma situação de exclusão já vivenciada e outros temores
afastam o indivíduo de práticas preventivas, da testagem e do início oportuno do
tratamento.
É fato que a associação da infecção pelo HIV à sexualidade e à morte
desencadearam o pânico moral, alimentando o preconceito e a exclusão social dos
seus portadores, especialmente nos primeiros anos da epidemia. Todavia, também
é fato que o HIV rapidamente se disseminou entre as populações mais pobres e
vulneráveis socialmente, incluindo as mulheres. Ou seja, se inicialmente o estigma
associado ao HIV se alimentou da homofobia, rapidamente passou a se nutrir do
racismo, do sexismo e das desigualdades de classe. Desse modo, articulou diferentes
processos de exclusão social e os mascarou, por meio de narrativas que associam a
infecção aos comportamentos “inadequados” dos sujeitos.
A desconstrução do estigma relacionado ao HIV/Aids é crucial para
o sucesso das ações e políticas que buscam evitar novos casos da infecção. Seu
enfrentamento é central para um melhor aproveitamento das tecnologias sociais
e biomédicas que asseguram hoje que as pessoas vivendo com HIV/Aids possam
desenvolver seus projetos e vida com saúde e dignidade.
Isto exige um primeiro e primordial esforço, no sentido da desnaturalização
do estigma. Não é natural uma pessoa ser desqualificada ou ter seus direitos
negados pelo fato de portar um vírus. E muito menos é natural a pessoa temer ou se
envergonhar desta condição, ou das situações de vida que favoreceram a infecção.
Questões como sigilo, confidencialidade e revelação do diagnóstico devem ser
consideradas na sua dimensão política, na perspectiva de evitar que o estigma seja
internalizado e reproduzido no âmbito das interações cotidianas.
Um segundo passo é o reconhecimento da dinâmica de produção desse
estigma em âmbito macro-social, envolvendo relações de poder e dominação, como
o racismo, o sexismo, o classismo e a homofobia. Homofobia, racismo e sexismo
foram e continuam sendo importantes vetores da infecção pelo HIV, atuando em
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sinergia com a pobreza. Relações sexuais igualmente podem ser relações de poder
e reproduzir desigualdades sociais. Pessoas em situação de maior vulnerabilidade
social ou com menor poder de negociação na esfera sexual, em geral, terão mais
dificuldade de se prevenir e menos motivação, já que as suas oportunidades e projetos
de vida já estão socialmente limitados. Neste sentido, enfrentar as desigualdades
sociais, recusar as desigualdades de gênero, combater o racismo, defender os direitos
sexuais e reprodutivos de todas as pessoas são estratégias políticas essenciais para o
esvaziamento dos argumentos que culpabilizam e desqualificam as pessoas que se
infectam, alimentando o estigma relacionado ao HIV.
No que diz respeito às implicações do estigma no âmbito das relações
intersubjetivas, convém assinalar a necessária reflexão sobre a forma como cada um
vivencia e se posiciona frente a sua inscrição num dado sistema de desigualdades.
Cada um de nós se situa no mundo em função de expressões de gênero,
pertencimento étnico-racial e de classe específicos. Discursos articulados em torno
destes pertencimentos e sua interpretação singular por cada um constituem o
amalgama que configura cada subjetividade, demarcando um posicionamento no
mundo e orientando trocas intersubjetivas. Identificar as repercussões dos processos
macrossociais de produção de desigualdades e exclusão em cada subjetividade e
em cada interação social torna-se essencial para evitar a perpetuação de processos
que alimentam o estigma.
No Brasil e em outros países do mundo, a redução da magnitude e do
impacto psicossocial da infecção pelo HIV/Aids foi acompanhada de uma
crescente banalização da epidemia, em paralelo a um processo de pauperização e
concentração sobre grupos específicos (homens gays, profissionais do sexo, pessoas
trans, usuários de substâncias e pessoas privadas de liberdade). Assim, pode-se
supor que a persistência do estigma associado ao HIV/Aids -- após quase 40 anos
de ações e políticas de enfrentamento da epidemia e das mudanças ocorridas
-- está relacionada não apenas às especificidades da infecção, mas, sobretudo,
às características atribuídas aos seus portadores. Embora seja quase impossível
dissociar estas duas dimensões.
Nessa direção, argumentamos que, a despeito das conquistas no campo dos
direitos, do tratamento e da qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/
Aids (PVHA), as respostas atuais no âmbito global e nacional não têm contemplado
investimentos nos fatores que fomentam e atualizam o estigma da Aids. Ainda
que as diretrizes governamentais estejam preconizando a prevenção combinada
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-- ilustrada pelo desenho da mandala3 com um cardápio de ofertas de recursos
e tecnologias de prevenção e cuidado ao HIV -- predominam investimentos na
ampliação do acesso ao teste, visando o tratamento precoce e a redução da carga
viral circulante, bem como a oferta das profilaxias pré exposição (PreP) e pós
exposição (PEP) ao HIV.
Essas iniciativas são oportunas e relevantes, entretanto, não podemos
prescindir de ações de enfrentamento do estigma da Aids e dos fatores responsáveis
pela maior vulnerabilidade ao HIV de sujeitos ou grupos populacionais. A
fragilização do movimento social de Aids, diante da carência de financiamento
nacional e internacional, igualmente compromete a relevante atuação de ativistas
e PVHA no desenvolvimento de discursos e práticas no campo da prevenção
e do cuidado. Em suma, a ausência de intervenções estruturais e culturais, que
caracterizaram a exitosa resposta nas primeiras décadas da epidemia, afetam de
modo importante o combate ao estigma da Aids e às desigualdades sociais e de
gênero (Monteiro et al, 2019).

3 http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/previna-se (acesso em 4 de maio de 2019)
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Notas finais
Procuramos demonstrar que a desqualificação de uma pessoa em função
de um atributo considerado pejorativo gera preconceitos e discriminações. Estas
operam como barreiras a oportunidades e acesso a benefícios e direitos sociais,
incluindo a saúde, que retroalimentam os processos de exclusão social. Assim existe
um círculo vicioso entre estigma, preconceito, discriminação e exclusão social no
qual o estigma é reiterado, criando a ilusão de que é uma característica do sujeito,
relegado à margem da sociedade e encobrindo a dinâmica social subjacente.
Outra característica do processo de produção e reprodução do estigma é
a possibilidade de incorporação, pelo sujeito, do lugar de subalternidade em que
foi socialmente colocado. Sua subjetividade é constituída a partir de uma pretensa
inferioridade, que perpetua a crença em uma falsa superioridade dos demais, que
constituem os grupos hegemônicos em contínua disputa para manutenção de
poder e privilégios.
Deste modo, embora a produção do estigma seja parte dos processos sociais
de produção de desigualdades, sua explicitação muitas vezes se dá no âmbito das
relações interpessoais. Ou seja, sua análise exige que se considere esta dimensão,
simultaneamente individual e coletiva, dado que atos, sentimentos e pensamentos
individuais são conformados por discursos e normas sócio culturais, incorporadas
e vivenciadas como parte da subjetividade de cada um.
É compreensível que o receio do julgamento moral e o temor da
desestabilização das redes de apoio social e familiar, atestado por diversos estudos,
colabore para o gerenciamento da condição sorológica do HIV pelo ocultamento
do diagnóstico. Quer dizer, a não revelação da sorologia positiva é uma maneira
de apagar a marca que gera a estigmatização; ademais, está assegurada por lei.
Todavia, não devemos perder de vista que a ocultação do diagnóstico compromete
o combate do estigma da Aids e contribui para sua atualização. Desse modo, cabe
reconhecer que existe uma diferença entre o direito ao sigilo e o medo de revelar o
diagnóstico, com restrições à vida social, laboral e afetiva.
Em suma, o enfrentamento do estigma da Aids implica em ações no âmbito
micro e macro, a partir de intervenções estruturais, culturais e psicossociais. Faz
parte desse esforço a ampliação do acesso a bens materiais e simbólicos das pessoas
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vulneráveis ao HIV, a visibilidade do viver com HIV/Aids e a criação de espaços de
diálogo e ações no âmbito das organizações governamentais de saúde e educação,
em parceria com o movimento social e outras instituições públicas. Sabemos que o
recrudescimento do conservadorismo e da desconstrução de espaços democráticos
nas áreas da saúde, cultura e educação do atual governo não favorecem tais
intervenções, mas precisamos tentar reagir.
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