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A ntes do início do retiro, as atividades e 
preparos começaram para todos os 
integrantes. Na sede da ABIA, no dia 
19, foi realizada uma reunião entre os 
20 jovens selecionados para participar 

do Retiro, os coordenadores do projeto Vagner de 
Almeida, Juan Carlos Raxach, e equipe. O propósito 
deste primeiro contato foi passar para os integrantes 
orientações sobre o objetivo do evento, sua progra-
mação e o espaço físico em que aconteceria.  

O Retiro foi planejado visando à criação de uma 
campanha de comunicação utilizando linguagem ou-
sada e acessível direcionada às populações com mai-
or vulnerabilidade de exposição ao HIV.  

Após receberem a programação impressa, os jo-
vens ficaram sabendo que o alicerce desse  projeto 
tem seus origens em 1993, com a realização das ofici-
nas de “Teatro Expressionista” fornecedoras do con-
teúdo da peça de teatro “Cabaret Prevenção” e a 
produção do filme do mesmo nome”, onde pessoas 
vivendo e convivendo com o HIV foram as protagonis-
tas.  

Vagner seguiu pontuando que a campanha vai res-

ponder às demandas de pessoas que não possuem 
informações suficientes sobre as formas de preven-
ção e convivência com o HIV. Os temas vão girar em 
torno dos eixos discriminação e estigma, tratamento 
antirretroviral e as prevenções, frisando exatamente 
o caráter plural da palavra. 

Uma vez que o tema segregação estava em pauta, 
foram levantados questionamentos sobre o perfil do 
próprio grupo e a falta de adesão de algumas popula-
ções ao evento, como a de pessoas trans, por exem-
plo, que mesmo após receberem o convite não com-
pareceram. 

As mulheres eram minoria, assim como foi baixo o 
quantitativo de pessoas de orientação heterossexual 
presentes. Esses índices vão ao encontro da premissa 
de que heterossexuais e mulheres (independente de 
sua orientação sexual) são pouco impactadas por 
campanhas de prevenção à AIDS e outras DSTs. 

O pré-encontro foi um espaço onde os jovens se 
reconheceram como formadores de opinião com o 
compromisso de reproduzir os valores de respeito à 
diversidade e multiplicação de conhecimento sobre 
prevenções e promoção de saúde. 

Retiro das Prevenções: Pré-encontro 
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N o dia 23, por volta de 8h todos 
se encontraram na sede da ABIA 
para começar a viagem. Além 
dos 20 jovens selecionados e 
dos dois coordenadores do pro-

jeto, o grupo foi constituído por Richard Parker, dire-
tor-presidente da ABIA, Salvador Corrêa, coordena-
dor executivo adjunto da ABIA e Etiene Petrauskas, 
responsável pelo registro audiovisual do evento. 

Os 20 participantes foram selecionados de um to-
tal de 65 candidatos. Os coordenadores procuraram 
escolher ativistas e pessoas ligadas à militância em 
HIV/AIDS bem como indivíduos com atividade profis-
sional relativa ao tema. Assim sendo, a origem dos 
jovens era diversificada, correspondendo à expectati-
va do projeto de receber contribuições e olhares plu-
rais. Mesmo durante a viagem o grupo se mostrava 
empenhado em pensar sobre os temas propostos e 
ideias de campanhas fervilhavam. 

Assim que o ônibus chegou ao seu destino, todos se 
voluntariavam para ajudar o evento acontecer. E após 
todos se estabelecerem nos quartos e almoçarem, as 
atividades começaram.  

O primeiro passo foi a distribuição dos kits que 
auxiliaram o trabalho, constituídos por:  

 Uma bolsa; 

 Um bloco de anotações; 

 Uma caneta; 

 Três cartilhas da ABIA -  

 Seis preservativos masculinos; 

 Um preservativo feminino; 

 Quatro lubrificantes 

 Um higienizador íntimo anteriormente apresenta-
do em uma das ações positivas do projeto. 

Quando todos já estavam em posse de seu kit, Ju-
an Carlos propôs que todos se apresentassem atra-
vés da dinâmica do nome, onde cada indivíduo diz 
seu nome, como gostaria de ser chamado e o porquê 
dessa escolha. Esse momento suscitou emoções e 
lembranças fortes, algo que contribuiu para o entro-
samento e a criação de laços e empatia no grupo. 

Era chegada a hora de inserir todos os participantes 

Retiro das Prevenções: Encontro 
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no contexto histórico da epidemia, afinal, embora 
muitos dos presentes estivessem envolvidos com 
projetos relacionados ao HIV, todos haviam nascido 
após o início da epidemia e mesmo aqueles um pou-
co mais velhos começaram a ter informações sobre a 
AIDS após 1996, quando tratamentos eficazes já esta-
vam aparecendo. 

Neste momento, Richard Parker, antropólogo, to-
ma a palavra e começa uma exposição sobre os prin-
cipais momentos da história da AIDS. Ele explica que 
o contexto sociocultural e político altera a forma de 
resposta ao HIV e acredita que tirar lições da história 
da epidemia seja relevante para reconstruir o enfren-
tamento ao vírus. 

Richard Parker segue sua exposição apontando 
diferentes momentos da epidemia no Brasil, divididos 
aproximadamente por décadas. Segundo o antropó-
logo, o primeiro momento, por volta de 1981 e 1991, 
foi um período de crise, mas também de resistência. 
As campanhas surgiam com o objetivo de assustar a 
população, e as altas incidências da síndrome entre 
grupos vulneráveis como os usuários de drogas, os 
trabalhadores do sexo e os gays contribuíram para 
que o estigma e a discriminação estivessem associa-
dos à epidemia desde o primeiro momento. 

Entre 1991 e 2001 muitas batalhas foram travadas 
para que houvesse acesso universal a tratamentos e 
cuidado. A partir de 1996, houve um movimento 
multipartidário que conseguiu, em seis meses, criar 
uma lei de acesso aos antirretrovirais. 

Na terceira década, de 2001 a 2011, o mundo in-
teiro investiu muito para a construção de respostas e 
acesso aos medicamentos em países mais pobres, 
algo denominado por Richard como scale-up. Mas a 
partir de 2012, em decorrência das crises que afeta-
ram o mundo inteiro e do remanejamento de recur-
sos destinados à AIDS para outras doenças nota-se 
um scale-down no enfrentamento. 

A partir dessa exposição, fica a noção de que para 
alcançarmos o fim da AIDS no mundo, é necessário 
uma repolitização e radicalização das respostas fren-
te à epidemia, mas que felizmente algumas lições 
podem ser tiradas de todas as construções realizadas 
nos últimos 30 anos como, por exemplo: 

A importância da luta contra o estigma e a discri-
minação, geradores de violência real e simbólica; 

A necessidade do cuidado, tanto o médico que 
remedia quanto o comportamental que previne. 
Além do cuidado egocêntrico disseminado pelas cam-
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panhas, há também o importante cuidado altruísta, 
que se mostrou um forte fator para a melhoria da 
vida daqueles que conviviam com o vírus. 

A construção da solidariedade, conseguida através 
da capacidade de empatia.  

A invenção do sexo seguro, criado instintivamente 
pela comunidade gay antes mesmo das recomenda-
ções médicas.  

O ativismo cultural, que utilizava a arte para atin-
gir e multiplicar questões relacionadas à AIDS, mas 
que infelizmente tem sido negligenciado pela exalta-
ção do discurso médico e científico; 

A importância da ousadia e da capacidade de falar 
de forma destemida sobre o HIV, pois, silêncio = mor-
te; 

Ao fim de sua apresentação, Parker indica a neces-
sidade de utilizar esses pontos como norteadores pa-
ra a criação desta nova campanha e cita alguns desa-
fios estipulados pela ABIA para o futuro como a cria-
ção de um site e uma nova versão de “Cabaret Pre-
venção” (www.ahistoriasocialdaaidsnobrasil.com).  

Após o jantar, momento de reflexões e discussões 
acerca dos temas apresentados, todos se uniram no-
vamente para a programação cultural. Vagner de Al-
meida, diretor e cineasta explica que seu filme 
“Cabaret Prevenção” de 1995 foi fruto da Oficina de 
Teatro Expressionista, desenvolvida pelo Projeto Ho-
mossexualidade (ABIA/Pela VIDDA SP) e procurou 
levar para o palco de maneira bem humorada ao 
mesmo tempo que reflexiva, a realidade cotidiana 
homossexual e o impacto do HIV em suas vidas, atra-
vés de esquetes escritas, encenados e produzidos 
pelos próprios participantes da Oficina, jovens da 
mesma faixa etária dos participantes do retiro. 

Todos assistiram fascinados, e muitos dos presen-
tes se sentiram gratos a todos aqueles que sofreram 
e sucumbiram para que atualmente nossa sociedade 
pudesse ser mais tolerante frente à homossexualida-
de e à epidemia de AIDS. Apesar disso, era notória a 
tristeza de todos os expectadores ao constatar que 
aquela realidade discriminatória e violenta ainda fazia 
parte do presente de muitos jovens.  

 

 

http://www.ahistoriasocialdaaidsnobrasil.com
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24 de outubro de 2015 

As atividades começaram cedo no sábado, e logo 
após o café da manhã todos se reuniram no salão 
para ouvir a fala de Juan Carlos sobre as diferentes 
formas de prevenção. Antes de iniciar sua exposição, 
o coordenador propôs outra dinâmica: cada jovem 
deveria desenhar na folha em branco que se encon-
trava a sua frente um rio que simbolizasse sua traje-
tória de vida. 

Esta dinâmica também suscitou muitas projeções 
e memórias, e através da fala de cada participante, o 
grupo se emocionou ao perceber que vivenciavam no 
próprio dia a dia as consequências negativas geradas 
pelo estigma e preconceito. Muitos jovens oriundos 
de comunidades relataram que a violência dos locais 
onde vivem tirou a liberdade e até a vida de muitos 
de seus familiares. As violências físicas e verbais eram 
constantes no cotidiano da maioria, fosse por sua 
sexualidade, etnia ou, ainda, sua sorologia.  

A militância é apontada como fator central na vida 
de muitos dos presentes, que afirmavam conseguir 
superar seus contextos violentos e ambientes hostis 
com o auxílio de figuras centrais e instituições, como 
a ABIA, que apontavam outras perspectivas menos 
negativas do que as que possuíam. 

Juan afirma que também reviveu um pouco de sua 
luta pela prevenção através da fala de Richard no dia 
anterior, e que apesar de ser formado em medicina, 
o que poderia levá-lo a considerar o tema com um 
viés puramente biomédico, dois fatores conspiraram 
para que seu olhar se tornasse também social: seus 
anos de militância e o fato de ser de Cuba e morar no 
Brasil, o que permitiu que vivenciasse dois panora-
mas socioculturais diferentes, e, consequentemente, 
formas de expressão da epidemia distintas.  

Juan segue sua exposição demonstrando outro 
rio, o rio das prevenções. Rio este que tem sua nas-
cente nos anos 80, momento em que o soropositivo 
era trancado e excluído. O medo pairava e o sexo en-
tre gays era visto como proibido até o momento em 
que há a primeira curva, e a comunidade gay, como 
já salientado, desenvolve uma espécie de redução de 
danos, relacionando-se sexualmente de maneira pro-
tegida, evitando a penetração e a ejaculação no par-
ceiro. 

Ele prossegue falando sobre o AZT, novidade sur-
gida em meados de 1996 que caracterizou um avan-
ço, pois permitia que mulheres soropositivas tives-
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sem filhos. Indica que Cuba foi um país pioneiro na 
erradicação da transmissão vertical, mas salienta que 
o aborto ser legalizado lá pode influenciar esses índi-
ces baixos. Além disso, cita estudos que demonstram 
que no Brasil poucas mulheres tem acesso ao pré-
natal, o que faz com que descubram sua sorologia 
apenas no momento do parto, não dispondo então 
das medidas de prevenção necessárias. 

Outra novidade no campo das prevenções aponta-
da por Juan é o lançamento do preservativo feminino 
em 1993, que possibilita uma transformação na for-
ma como a mulher encara sua sexualidade e suas for-
mas de se cuidar. O PREP (Profilaxia Pré-exposição) e 
o PEP (Profilaxia pós-exposição) surgem em 1996, 
mas até hoje informações acerca desses dispositivos 
são pouco divulgadas e o próprio acesso a eles ainda 
é escasso. 

Em 2007, o rio ganha uma nova curva com a des-
coberta de um método polêmico, a circuncisão mas-
culina. Muito difundido em países do continente afri-
cano, ainda há relutância do governo brasileiro e au-
toridades da área em implementar essa medida por 
aqui. As últimas formas de prevenção mencionadas, 
o teste como prevenção e o tratamento como pre-
venção são eficazes, porém problematizadas por fa-
zerem parte da política difundida atualmente no Bra-
sil: o "Testar e Tratar", algo eficiente, porém proble-
mático por negligenciar o cuidado antes do contato 
com o vírus. 

O fim do rio desemboca no conceito de prevenção 
combinada, apontado por Richard como algo propos-
to pela UNAIDS com o objetivo de não colocar todo o 
foco na prevenção biomédica, mas também nos fato-
res comportamentais. Visando tratar o campo da pre-
venção como o campo do tratamento, propõe-se que 
diferentes opções sejam utilizadas em conjunto e de 
acordo com as possibilidades de cada indivíduo. 

Ainda sobre as várias opções, foi citado o trata-
mento das DSTs, visto que elas são portas de entrada 
para a infecção. O acolhimento e aconselhamento 
também foram apontados, assim como diferentes 
intervenções comportamentais como a abstinência, a 
fidelidade e o serosorting. 

Juan e Richard apontam a verticalização da política 
de prevenção, onde o governo cria campanhas de 
imposição direcionadas para a população, mas nota-
se que os dispositivos de atenção básica não estão 
preparados para responder às demandas de forma 
eficiente. Por esse motivo, a maioria das pessoas não 

está alfabetizada sobre a prevenção combinada e a 
prevenção comportamental.  

Visando levar ao público geral o conteúdo das dis-
cussões realizadas nos últimos dias foi sugerida aos 
grupos a elaboração de uma campanha. Para auxiliar 
no processo, algumas reflexões foram propostas, co-
mo a indagação sobre quais métodos se adéquam ao 
estilo de vida das populações alvo da campanha, a 
forma de informar sobre as possíveis escolhas e co-
mo o estigma e preconceito podem ser obstáculos no 
alcance do objetivo. 

Os quatro grupos dispuseram de material cedido 
por Vagner de Almeida e tiveram aproximadamente 3 
horas para trabalhar em suas campanhas no lugar do 
hotel-fazenda que se sentiam mais inspirados. Ao re-
tornarem, apresentaram a todos seus projetos e sur-
preenderam com campanhas originais e ousadas, 
mas com linguagem jovial, correspondendo ao objeti-
vo do projeto. 

 

O primeiro grupo propôs dois projetos artísticos 
distintos: o primeiro consistiria em oficinas artetera-
pêuticas com técnicas projetivas, onde jovens convi-
vendo com HIV e AIDS contariam suas vivências e as 
expressariam através da criação de roupas que seri-
am vendidas para angariar fundos para o movimento.  

O segundo projeto, intitulado “Bonde das Preven-
ções” levaria grupos de intervenção para os trens da 
cidade do Rio de Janeiro que abordariam temas rela-
cionados à diversidade e às prevenções.  
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O segundo grupo baseou-se em uma campanha 
realizada pela ABIA em 1993, onde o objetivo era 
chocar o público com a foto de um pênis com camisi-
nha. A proposta deste grupo era utilizar o viés escan-
dalizante da primeira campanha, mas abranger ou-
tros corpos e sexualidades, valorizando e naturalizan-
do a diversidade. Além disso, o propósito seria levar 
ao grande público todas as formas de prevenção exis-
tentes e por isso denominou-se a campanha de 
“#naoesocamisinha”, um hashtag provocante que 
acompanharia elementos gráfico-visuais que ao se-
rem clicados, direcionariam o usuário para a página 
do projeto, contendo textos explicativos sobre os mé-
todos de prevenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O terceiro grupo chamou sua campanha de 
“Prazer em cuidar” pois pretendia desvincular a ideia 
de doença das campanhas de preservativo e visavam 
sugerir ao público que o sexo seguro poderia ser pra-
zeroso e gerar o desenvolvimento da intimidade en-
tre o casal. Além disso, o grupo pensou em formas 
alternativas de apresentar a camisinha para os jo-
vens, com capinhas estilizadas, por exemplo, algo que 
teria uma identidade não governamental. 
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O último grupo apresentou a ideia de um canal no 
youtube, o “Qu@l é?”, onde os participantes postari-
am vídeos com assuntos relacionados ao tema do 
preconceito e das formas de prevenções. As esquetes 
teriam tons cômicos e até irônicos, mas manteriam a 
proposta de abordar os assuntos com o grau de vera-
cidade necessário. Essa proposta foi criada com o in-
tuito de atingir diferentes populações e para gerar 
maior audiência, algumas chamadas em formato de 
teaser seriam lançadas alguns dias antes. 

Após assistir às exibições, Richard Parker propôs 
que pensássemos o que havia de comum em todas as 
propostas com a finalidade de destacar princípios que 
poderiam servir de ponto de partida para a elabora-
ção da campanha final. De maneira geral, todos os 
grupos propuseram o uso da mídia digital, de corpos 
em movimento, da discussão da diversidade e do di-
recionamento a públicos diversos. Além disso, as 
campanhas possuíam um caráter de esclarecimento e 
educação das diversas formas de prevenção. 

Um importante ponto salientado por Vagner de 
Almeida foi o fato de nenhuma das sugestões aborda-
rem a vida de pessoas que já estivessem convivendo 
com o HIV/AIDS, mas o grupo concluiu que apesar 
dessa falha, seria possível inserir o tema em todos os 
modelos propostos. 
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Após o jantar, Vagner de Almeida orientou cada 
membro do grupo a dividir com os outros como tinha 
sido a experiência do retiro. Entre as muitas experi-
ências subjetivas citadas, a maioria dos jovens citou 
em primeiro lugar a desconstrução de alguns paradig-
mas que carregavam consigo dando lugar à aprendi-
zagem de outros pontos de vista e da convivência 
com as diferenças. Aprendizagem foi a palavra de or-
dem da maioria das falas, bem como o reconheci-
mento da ABIA, de Vagner de Almeida e Richard Par-
ker como grandes atores no cenário do HIV/AIDS do 
Brasil e pessoas altruístas com força inspiradora. 

Muitos deles afirmaram não estarem envolvidos 
com a causa, mas que após o retiro com certeza iriam 
aderir a militância e multiplicar os conhecimentos 
adquiridos. Alguns afirmavam que estes dias auxilia-
ram na construção de suas identidades e que sairiam 
de lá com a sensação de completude que só quem 
encontra companheiros com as mesmas visões pode 
sentir. A gratidão e o entusiasmo por terem participa-
do de um projeto horizontal, onde todos tinham voz 
e podiam se colocar foi unânime, e a última fala resu-
miu a essência de todas as outras: “Com nós, para 
nós e supervisionado por nós”. Após este momento, 
todos se reuniram para assistir à leitura de um poema 
sobre igualdade escrito por um dos integrantes. 

 

 

 

 

 

25 de outubro de 2015 

Na noite anterior, Richard Parker havia proposto 
que cada um pensasse em palavras chave que carac-
terizavam os valores da campanha. As sugestões gira-
ram em torno dos eixos da diversidade, da vulnerabi-
lidade, da visibilidade, da educação e da empatia. 
Após as apresentações, todos discutiram todos os 
conceitos sugeridos com o auxílio teórico de Parker. 
Era notável na feição de cada jovem a fascinação pelo 
conhecimento do antropólogo que seguia sua exposi-
ção propondo a criação de uma campanha não tão 
específica que fale com apenas um indivíduo ou gru-
po, nem tão ampla que não afete ninguém. 

Dentro dessa temática se deu o último debate do 
grupo que abordou as diferentes populações que fa-
ziam parte do movimento LGBT, bem como as dife-
rentes demandas de cada indivíduo. Vagner pontua a 
diferenças entre diversidades do estar (estar deprimi-
do, em um relacionamento homossexual, etc) das 
diversidades do ser (ser diabético, negro, soropositi-
vo, etc) e sugere que membros de outras populações 
estejam presentes na produção e desenvolvimento 
de campanhas voltadas para a população a qual per-
tencem. 

Apesar de Vagner de Almeida adiantar suas consi-
derações ao afirmar que achou o grupo brilhante, os 
membros da ABIA convidaram todos os participantes 
para uma outra reunião futura, onde aconteceria a 
exposição da devolutiva oficial da instituição. Após 
receberem os certificados era chegada a hora de des-
cansar e aproveitar o tempo livre que restava de 
acordo com a vontade de cada um. 

O Retiro das Prevenções foi uma ação positiva rea-
lizada pelo Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direi-
to entre Jovens da ABIA, com o apoio da MAC AIDS 
FUND. Apesar da curta duração, todos os envolvidos 
consideraram os resultados muito satisfatórios, onde 
desfrutaram de uma imersão nos conceitos de pre-
venções e diversidades, além de considerarem a ex-
periência como um laboratório de como agir em colo-
cações políticas e de militância.  Os jovens saíram do 
evento assumindo um dever frente à sua comunida-
de, o dever de propagar e multiplicar os ensinamen-
tos obtidos.  
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