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Editorial

A

epidemia de HIV e AIDS
segue para a quinta década, demandando reflexão
constante sobre a resposta da sociedade civil, do
governo e de pesquisadores para os desafios que
se apresentam. Muitos avanços ocorreram no
decorrer das últimas décadas, no entanto, alguns
desafios continuam a tirar o sono de ativistas no
Brasil. Assim, cabe uma reflexão sobre o presente
e o futuro do ativismo em HIV e AIDS no Brasil.
Passamos por tempos difíceis, no Brasil e
no mundo – e estas dificuldades têm um impacto
direto na epidemia da AIDS. Retrocessos nas políticas públicas parecem estar acontecendo em todos os lados. Um grande desafio neste contexto
é trazer à tona caminhos para manter o ativismo
vivo em tempos desafiadores, que ameaçam os
direitos humanos dos grupos mais afetados pela
epidemia. É preciso somar esforços coletivos para
responder a tentativas conservadoras de padronizar relações familiares que dificultam o debate
franco sobre sexualidade e prevenção.
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Este número do Boletim ABIA oferece várias reflexões sobre a importância fundamental e
os diversos caminhos do ativismo em HIV e AIDS
no atual momento e no futuro. Entre outras coisas,
os textos e entrevistas se desbruçam sobre várias
mudanças que vêm acontecendo neste campo.
Traz, em especial, uma reflexão sobre de como a
tecnologia e os novos recursos digitais podem servir aos fins políticos que a resposta ao HIV necessita, e como manter o espírito comprometido com
mobilização social e política, em tempos em que
AIDS parece não mais interessar a muitos setores.
As novas tecnologias podem colaborar fortemente quando alinhadas ao espírito ativista em
tempos sombrios. É fundamental para isso o investimento em capacitação e manter esforços
para construir alianças e coalizões com outros

movimentos (LGBTI, feminista, negro, direitos
humanos) que também estão sendo atacados na
atual conjuntura. É preciso continuar trabalhando para produzir conhecimento e inovar conceitualmente.
Ativistas e militantes do movimento AIDS,
lideranças comunitárias, jovens gays e outras populações mais vulneráveis, além de organizações
da sociedade civil, tem feito da rede virtual um
espaço importante, não só de comunicação e
articulação, mas também de luta por políticas e
ações justas para o controle da epidemia, entre
elas, a prevenção. Mas qual seria o potencial da
rede no contexto da prevenção ao HIV? Foi para
responder a esta e outras perguntas que a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA)
convidou ativistas em diversos campos para compartilharem as suas experiências.
Nesse sentido, o Boletim ABIA No. 64, sobre Ativismo na Era Digital, emerge da necessidade de integrar esforços para a construção de uma
nova resposta ao HIV, baseada na experiência do
passado e aberta para as novas possibilidades que
emergem no campo.
É Fernando Seffner, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) e membro do Conselho Curador da ABIA quem resume o espírito da
prevenção ao HIV e no terreno das novas tecnologias de comunicação no texto “Um celular
na mão, uma rede à disposição, certa dose de
inquietação: pontos, fios e conexões ajudam na
prevenção”. Em outro artigo, Paulo Giacomini reconhece que a internet e as mídias sociais estão
em praça pública e problematiza o uso dessas ferramentas no controle social das políticas de HIV
e AIDS. Para ele, “os sites institucionais de ONG,
redes e movimentos têm de estar abastecidos de
denúncias, reivindicações e manifestações”.

Em entrevista à jornalista Angélica Basthi,
coordenadora de comunicação da ABIA, o ativista
Rodrigo Pinheiro analisa o impacto do ativismo
digital entre os jovens e o papel do ativismo tradicional nos dias atuais. Já o poeta, escritor e jornalista, Ramon Nunes de Mello, busca apreender
o próprio tempo por meio da linguagem no texto “O vírus como linguagem – uma tentativa de
capturar o tempo”. Mello traz as cores artísticas
à publicação e recorda aspectos culturais necessários para repensar o ativismo.
Esta edição contou ainda com a participação dos ativistas digitais: Gabriel Estrela (Canal
Boa Sorte), Rafael Queiroz (Fan-page Florescer),
Reinaldo Ribeiro (Fan-page Rei tá vendo), Geovanni (Canal Discordantes), Lucian Ambros (App

Posithividades). Este seleto grupo participou de
entrevistas sintetizadas nesta publicação no texto
assinado por Salvador Campos Corrêa.
O Boletim finaliza com uma página dedicada aos “Modos de fazer” que registra a maneira
que jovens e ativistas experientes tem colocado
em prática o uso das novas tecnologias de informação e comunicação.
Juntas, estas diversas reflexões nos asseguram que o ativismo continua vivo em tempos
difíceis, e nos sinalizam direções e caminhos que
podemos trilhar no futuro.
Boa leitura!
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Um celular na
mão, uma rede à
disposição, certa dose
de inquietação:
pontos, fios e conexões
ajudam na prevenção
1. A aranha nos inspira!
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A aranha está ali, ao lado do espaço vazio. Pode ser janela, buraco, distância entre dois
galhos, vão entre duas paredes. A aranha anda
para cá e para lá. Estica fios. Estabelece conexões. Ensaia uma proposta de ocupação. Ocupa
todo o espaço. Se desloca nele pelos caminhos
que construiu. O ar que pelo espaço passava
agora circula pela rede. Ela pode capturar o que
atravessa sua rede. Assim se alimenta. Sobrevive.
Está instalada na teia. Teia é rede.

É pensando na aranha e no processo de
construção da teia que fazemos a reflexão sobre
culturas juvenis, gênero, sexualidade e prevenção
à AIDS na era digital. Construir a teia é mistura
de sabedoria, criatividade, necessidade, engenho,
a produzir complexidades na vida. Da vida individual à vida conectada. Do sujeito à rede. Movimento de vai e vêm. A aranha faz contato com
relações de poder, a aranha realiza uma experiência de ocupação de espaço. A aranha nunca teve
oportunidade de ler a obra de Michel Foucault.
Mas vale lembrar que, para Foucault, a experiên-

Ilustrações: Sergio Rossi
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cas já existentes sentidos de prevenção à AIDS. A
ocupar os espaços ao seu redor, que de espaços
vazios passam a estar preenchidos por redes de
encontros.
cia estabelece conexões entre três problemáticas:
relações de poder (identificar a norma e seus modos de funcionamento); jogos de verdade (ditos e
não ditos que estabelecem um conjunto de crenças) e produção de formas de subjetividade (os
exercícios que realizo para me produzir no meio
desse complexo cenário)1.
A ocupação do espaço pode ser pensada pela conjugação de duas estratégias: prática
política e análise dessa prática. Novamente nos
valemos de Foucault: “Utilizem a prática política
como um intensificador do pensamento, e a análise como um multiplicador das formas e domínios
de intervenção da ação política”2. Essa é a proposição: um sujeito amplia sua prevenção à AIDS
pela combinação entre práticas políticas e reflexões sobre elas. As ferramentas digitais podem
ajudar em muito essas duas estratégias, estimular
o sujeito a fazer alguma prática e refletir sobre
ela. Ou podem ajudar a “colar” em práticas políti1 
LÓPEZ, Maximiliano Valerio. O conceito de experiência em Michel Foucault. Revista Reflexão e
Ação, Santa Cruz do Sul, v.19, n2, p.42-55, jul./dez.
2011 Disponível em https://online.unisc.br/seer/
index.php/reflex/article/view/2367/1900
2 FOUCAULT, Michel. Repensar a Política. Ditos &
Escritos Vol. VI. Rio de Janeiro, Forense Universitária,
2010, p. 106

2. Tanta conexão! E
tem prevenção? E tem
direitos humanos?
A web, as comunidades virtuais, as redes
sociais, as mídias digitais, os aplicativos de celular,
as fanpages, os sistemas de busca online, o streaming de vídeo e o vídeo on demand, o universo
de jogadores de games, as amizades virtuais, os
sites de relacionamentos, os repositórios de imagens digitalizadas, os programas de EaD, as trend
topics, os conteúdos de áudio e vídeo na forma
de Podcast ou canais do Youtube, as mensagens
de texto ao estilo Twitter ou Whatsapp, e mais
uma infinidade de recursos e ambientes porejam gênero e sexualidade, por vezes na forma
de pornografia. Atingem a todos e todas, mas
interagem de modo especialmente intenso com
as culturas juvenis. Muito se fala, muito se busca,
muito se lê ou vê em tópicos de gênero e sexualidade na web.
No meio dessa imensidão de conexões,
duas afirmações e duas perguntas. Os jovens
vêm utilizando as plataformas digitais para prover modos próprios de organização social. As
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culturas juvenis encontram e se encontram com
gênero e sexualidade ao navegar na web. As culturas juvenis encontram a prevenção da AIDS
em seus caminhos digitais? Os jovens encontram
interpelações de direitos humanos ao navegar? É
na interface entre estas afirmações e perguntas
que tecemos considerações. O ambiente digital
é local tanto de ampliação de controles e possível padronização de condutas, quanto de ampliação de resistências e possibilidades de burlar
a norma. O espaço web e suas ferramentas digitais não constituem “a priori” uma garantia de
ampliação das possibilidades de prática política
e reflexão sobre essa prática. Podem também
engessar a pessoa, como nos alerta a cantora
Pitty, em “Admirável Chip Novo”.
Pane no sistema, alguém me desconfigurou
Aonde estão meus olhos de robô?
Eu não sabia, eu não tinha percebido
Eu sempre achei que era vivo
Parafuso e fluído em lugar de articulação
Até achava que aqui batia um coração
Nada é orgânico, é tudo programado
E eu achando que tinha me libertado
Mas lá vem eles novamente e eu sei o que
vão fazer
Reinstalar o sistema3

3. Algumas apostas na
conexão prevenção à
AIDS e culturas juvenis
A web tem sido lugar de dizer de si, de se
experimentar ser outro do que se é nas interações face a face. Muitos são gays antes na web do
que nas relações face a face. Já se assumiram em
mídias sociais, mas são tímidos no contato direto
com a família ou colegas de escola. Aprenderam
muito sobre gênero e sexualidade pelo acesso à
web. O sucesso dos aplicativos de encontro mostra
isso. Muita gente ensaia conhecer e ser conhecido
ali, e depois confere face a face. O ensaio na web
poderia ser momento de encontrar elementos
da prevenção à AIDS para produzir-se de modo
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3 Pitty, álbum Admirável Chip Novo, 2003. Música, letra e vídeo disponíveis em https://www.youtube.
com/watch?v=lGz-idtX_rk (acesso 16/08/2018)

menos vulnerável. Ainda nessa direção, os contatos
digitais têm servido para ampliação de vínculos, de
laços entre pessoas. O projeto de vida que coloca
seu investimento em festa, amizade, comunidade,
encontro, pode produzir proteção social, insere o
sujeito em uma rede que pode ser rede de solidariedade. A comunidade é capaz de proteger
pessoas. Prevenção à AIDS é também proteção.
Como fazer para que o encontro festa amizade
combine com solidariedade e prevenção?
A ordem pública contemporânea no Brasil
está muito marcada pelo racismo, pela xenofobia,
pela homofobia, pelo machismo e pelo sexismo.
Todos estes ismos podem produzir vulnerabilidade à AIDS. As culturas juvenis podem encontrar
na comunicação digital lugares para conversar
sobre o racismo que sofrem, o preconceito homofóbico que lhes atinge, a violência machista ou
sexista. E podem encontrar nesse diálogo elementos para prevenção à AIDS.
A partir da Constituição Federal de 1988
tivemos importantes conquistas sociais no país.
Estas conquistas são fortes, embora incipientes.
No Brasil, incluir pessoas em redes de proteção
é um verdadeiro ato de subversão à ordem, tendo em vista nosso histórico de exclusão social.
Tivemos enormes avanços na escolarização dos
jovens. A escola é atacada hoje mais por suas qualidades do que por suas falhas. Os movimentos de
ocupação de escolas mostraram que os jovens
querem uma boa educação, para alcançar melhores condições de vida. Estes movimentos foram
intensamente vividos na escola – habitar aquele
espaço por muitos dias, cozinhar juntos, planejar
ações em cooperação, conversar e debater sobre
tudo – e intensamente vividos na web, basta ver
as páginas dos OCUPAS. A vida nas ocupações
comportou um importante registro de equidade
de gênero e respeito à diversidade de orientação
sexual. Como fazer para que a prevenção à AIDS
se encontre nesses espaços?
A sociedade brasileira comporta uma infinidade de movimentos sociais muito atuantes,
de jovens, de negros, indígenas, feministas, LGBTs,
que se ocupam de questões como a deficiência, o
aborto, a moradia, o direito à saúde e à educação,
a garantia de emprego, a denúncia da violência.Todos estes movimentos repercutem intensamente
nas mídias digitais, e por meio delas muitos se organizam. Em muitos deles questões de equidade
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sociais conseguiram mostrar nas últimas décadas,
com forte apoio da visibilidade na web.

de gênero e respeito à diversidade sexual estão
presentes. Temos produção de grafites, jornais de
moradores de rua, ocupações de espaços, intervenções artísticas. Estes movimentos são garantia
de democracia, o oxigênio para muita gente viver,
revelam a complexidade da sociedade, o difícil
trato entre as diferenças, as escassas possibilidades de consenso. Em outro nível, temos a política
institucional e a grande mídia, onde certa dose de
fundamentalismo misturada com autoritarismo
produz respostas fáceis para problemas complexos. Em duas palavras se pretende por vezes dar
conta de um problema social complexo. As redes
digitais podem ser o local para agregar quem percebe a complexidade, e deseja produzir respostas
complexas. Podemos apostar no diálogo via web
para o exercício de negociação de distâncias entre diferentes pontos de vista. O uso do ambiente
digital guarda conexões com a possibilidade de
quebra do monopólio da informação. Aqui podem entrar nossas indagações e informações sobre a prevenção.
Temos hoje, no seio das culturas juvenis,
uma série de políticas de inspiração queer que
produzem saudáveis desordens de gênero e sexualidade, a ampliar os modos de viver: ser não
binário, querer habitar a fronteira, assumir-se trans.
Todas estas experiências repercutem fortemente
no universo digital. E ali podem ter um encontro
com a prevenção. Ser homem e ser mulher não
é tão simples e natural, isso muitos movimentos

Mesmo com restrições e monopólios
crescentes, apostamos na web e nos ambientes
digitais como os meios mais democráticos e potentes de comunicação que existem hoje. Temos
ali diversidade de conteúdo, capacidade de exercício democrático da comunicação, possibilidade
de experimentar solidariedade e apoio. Na web
ou com a web pessoas se comunicam, aprendem,
organizam ações políticas, refletem suas práticas.
Realizam experiências. Há um enorme potencial
educacional nisso. Antônio Nóvoa nos conduz a
pensar a importância da experiência no processo
de formação pessoal e social: “A formação não se
constrói por acumulação (de cursos, de conhecimento ou de técnicas), mas sim através de um
trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas
e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante [...] dar
estatuto ao saber da experiência”4.
Democracia e liberdade podem ser experimentadas em redes sociais. Se inventar no
espaço público pode começar de modo digital.
Fugir da tradição autoritária, que está muito interiorizada em nossa vida social, pode ter a ajuda do
mundo digital. Educar para a cooperação e para
a solidariedade são práticas políticas que se potencializam com a web. Ocupar o espaço é ação
simultaneamente política e pedagógica, que estabelece possibilidades para o exercício da nossa
autonomia. Isso sabemos com Paulo Freire5. Os
sujeitos podem realizar experiências de produção
de si na web, e nisso podem encontrar elementos dos discursos da prevenção. É a nossa aposta!
#prevenção.
4 NÓVOA, Antônio. (coord.). Os professores e a sua
formação. Lisboa, Dom Quixote, 1995, p. 25
5 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo,
Paz e Terra, 1997
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 aulo Giacomini é jornalista,
P
mestre em Ciências pelo
Instituto de Informação
Científica e Tecnológica em
Saúde (Icict) da Fundação
Oswaldo Cruz e Secretário
Nacional de Informação
e Comunicação da Rede
Nacional de Pessoas Vivendo
com HIV e AIDS (RNP+
Brasil).

Ativismo digital
no campo do HIV:
novas respostas,
ressignificação

Q

uando o sociólogo Manuel Castells1
previu que a internet – ainda em seus
primórdios – modificaria completamente as relações sociais e a sociedade, talvez ele
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1 Castells, M. A Sociedade em Rede – A era da informação: economia, sociedade e cultura. V. 1. São
Paulo, Editora Paz e Terra, 2010 (6ª edição, 13ª
reimpressão).

não tivesse a dimensão do quanto sua previsão se
tornasse uma verdade absoluta.
A internet e as mídias sociais – que a
maioria chama de redes sociais – estão, agora,
em praça pública. Ou seja, não é mais necessário
que se saia às ruas em manifestações com dez, 15
pessoas. As manifestações que reivindicam direitos, medicamentos livres de patentes e liberdade

nº64

Para Castells, as novas tecnologias fomentaram “o desenvolvimento de espaços sociais de
realidade virtual”. Ao longo das últimas décadas,
o que era virtual passou a ser real. Há exemplos
paradigmáticos, como as eleições presidenciais
norte-americanas que elegeram Trump; a adolescente estuprada na zona oeste do Rio de Janeiro por uma dezena de bandidos, capturados
graças à ingenuidade que os fez postar o vídeo
em uma das mídias sociais. Isso, apenas para ficar
em dois exemplos.

Dênis de Moraes, da Universidade Federal Fluminense, escreveu em 2001 um artigo que
se tornou referência na academia e nos movimentos sociais. Segundo ele, a internet dinamiza
“as lutas das entidades civis a favor da justiça social num mundo que globaliza desigualdades de
toda ordem”2.

Novas respostas
ao HIV?
No campo da resposta ao HIV há exemplos tão paradigmáticos quanto os citados. Em
julho, manifestação de ativistas brasileiros durante a 22ª Conferência Internacional de Aids, em
Amsterdã, chamou a atenção de governos e da
indústria farmacêutica instalados na área de exposições. Um dos vídeos da manifestação, postado
na página do Fórum das ONG/Aids do Estado de
São Paulo (Foaesp) no facebook atingiu 2,6 mil
visualizações e 85 compartilhamentos.

Para o autor, este “modelo alternativo
de expressão, apoiado em processos interativos,
contribui para reduzir a dependência aos meios
tradicionais, com a sua crônica desconfiança dos
movimentos comunitários”.

Antes, em março, a foto com o frasco do
medicamento 3 em 1 de ponta cabeça com apenas um comprimido caído na tampa conseguiu
uma resposta do Departamento de IST, Aids e
Hepatites Virais do Ministério da Saúde em menos
de 24 horas. Segundo o órgão do Ministério, as
90 toneladas adquiridas do medicamento haviam
chegado ao Brasil em fevereiro. Mas até o dia 19
de março não havia sinal do antirretroviral (ARV)
nas prateleiras das Unidades Dispensadoras de
Medicamentos (UDM) do País. Em 23 de março, o
medicamento começou a chegar às UDM.

2 MORAES, D. de. O ativismo digital. Artigo disponível em http://bocc.ubi.pt/pag/moraes-denis-ativismo-digital.pdf. Acesso em 02/09/18.

Mais recentemente, em agosto, vídeo da
manifestação em frente ao edifício em que a farmacêutica Gilead Sciences instalou seu escritório
em São Paulo alcançou 1,1 mil visualizações e 29
compartilhamentos apenas na página do Foaesp.

foto: Banco de imagem gratuito

de expressão, entre outras pautas caras aos movimentos sociais, estão amplificadas pela internet.
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Em pesquisa de mestrado3 pude comparar a participação das pessoas com HIV no site
da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV
e AIDS (RNP+ Brasil) online à época e no Radar HIV, uma comunidade virtual com troca de
experiências e de informações em mais de 70
tópicos de discussão, constituída basicamente por
pessoas vivendo com HIV que em 2011 contava
com mais de 8 mil cadastros. Do outro lado, o site
da RNP+, com 1,1 mil pessoas cadastradas, mas
com uma única participação.
Atualmente, o Radar HIV conta mais de
20 mil cadastros; a RNP+ Brasil mantém institucionalmente um site eternamente em construção, além dos e-groups nacional, regional, estaduais e municipais, mas vem investindo na página
aberta e no grupo fechado no Facebook. Merece destaque a Rede Mundial de Pessoas Vivendo
e Convivendo com HIV/AIDS agrega milhares
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3 GIACOMINI, P. R. Constelações Sociais no Ciberespaço PositHIVo: as comunidades virtuais como
espaços de promoção da saúde das pessoas que
vivem com HIV/AIDS (Dissertação de Mestrado).
Rio de Janeiro, Icict/Fiocruz, 2011. Disponível em
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/5513.
Acesso em 02/09/2018.

de pessoas no facebook. Mas, ainda que haja
diferenças significativas entre estas iniciativas, a
atual contemporaneidade está fora de quaisquer
ambições acadêmicas.
Surgida em 1995, a RNP+ deixou de ser
uma rede de troca de experiências de manutenção da vida – da época em que não havia
ARV em todo o país – para prioritariamente
trabalhar no controle social das políticas públicas em HIV/AIDS. À época da pesquisa, o Radar
HIV mantinha em sua homepage um enunciado
em que se dizia apolítico – uma inequívoca posição política – e assexuado – apesar de a maioria
procurar por possíveis relacionamentos íntimos
e pessoais.
Participam da rede mundial ativistas, gestores e membros da academia convivendo e vivendo com HIV. Lá, enquanto ainda pude participar, chamou a atenção o perfil uma jovem com
HIV com interação diária e que algum tempo
depois admitiu ainda não ter iniciado sua terapia
antirretroviral.
O Radar HIV é uma iniciativa pessoal que
agregou alguns membros-colaboradores para o
apoio na plataforma e “membros gold”, que fi-

nanciam o domínio e a hospedagem. Como o site
da RNP+, financiado pelas lideranças integrantes
do Colegiado Nacional, formado pelas representações nacionais e regionais da Rede.

Em conclusão
Apesar de a internet reproduzir com alguma fidelidade as ruas e shopping centers da
realidade, manifestações não devem ser descartadas. A dicotomia entre real e virtual é rasa; há
sucessos em estratégias virtuais de mobilização
social: pelo menos 2/3 das assinaturas que propuseram a Lei da Ficha Limpa foram captadas
na internet. Vídeos têm mais visualizações, curtidas e compartilhamentos do que textos; reproduzem momentos que serão registrados na
memória de quem os visualiza. Textos são mais
difíceis porque ainda há um abismo formal entre
a leitura e sua interpretação.
Pierre Bourdieu4 escreveu que um espaço de interação, como o das mídias sociais, é
pré-construído; é onde “a composição social do
grupo está antecipadamente determinada”. Segundo o autor, para “compreender o que pode
ser dito e sobretudo o que não pode ser dito” nas
redes sociais, a arena virtual da realidade, “é preciso conhecer as leis de formação do grupo dos
locutores – é preciso saber quem é excluído e
quem se exclui”.
Para Inesita Soares de Araújo, do Icict/
Fiocruz, comunicação é o processo de produzir,
fazer circular e consumir sentidos sociais, manifestados por meio dos discursos. É neste processo
que se caracteriza o “mercado simbólico” no qual
“o circuito produtivo é mediado por uma permanente negociação”5. Segundo a pesquisadora, “as
instituições participam de um mercado simbólico
no qual disputam a dominância na produção dos
sentidos, ou seja, disputam a prevalência de seu
modo de perceber e planejar a sociedade6”.

lhe dê uma máscara e ele falará a verdade.” Atribuída a Oscar Wilde, a frase parece fazer muito
sentido sobre os nossos perfis na internet, onde
mostramos apenas o que queremos que se veja
de nós. Se na arena real de Bourdieu estamos a
disputar nossa visão da realidade, coletivamente
podemos levar à arena virtual das redes/mídias
sociais na internet a realidade que observamos
cotidianamente nas redes, nas ONG.
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Há muito percebemos o sumiço da agenda da AIDS da mídia. Quando aparece, dificilmente foge da bilateralidade governo-universidade.
Ou seja, raramente há espaço para as pessoas
com HIV, para as ONG, para o movimento social.
Não é a mídia que defende os próprios interesses e as pautas oligárquicas que nos abrirá espaço
que não seja exprimido, pasteurizado, condensado no limite de seu “público-alvo”. Cada vez mais,
mesmo em veículos especializados, nossas vozes
têm sido ressignificadas.
“Público-alvo” é um conceito da publicidade, não da sociedade, onde coletivamente
somos caráteres de determinada “população”,
conceito que pressupõe cidadania, autonomia,
direito. As redes de pessoas vivendo com HIV/
AIDS, as ONG devem produzir seu próprio conteúdo. É urgente e essencial que esse cotidiano
seja registrado. Assim como a realidade deve ser
reproduzida no virtual.
Com recursos modestos, os amplificadores estão à disposição, desde que seus recursos
sejam apropriados para amplificarem as vozes
silenciadas. Ontem o Orkut; hoje o twitter, o
instagram e ainda o facebook. Outros amplificadores surgirão. Por isso, os sites institucionais de
ONG, de redes e de movimentos têm de estar
abastecidos. De denúncias, de reivindicações e
de manifestações.

“O ser humano fala o mínimo de si, mas
4 BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro,
Bertrand Brasil, 2007 (10ª edição).
5 
ARAÚJO, I. S. de. Mercado Simbólico: interlocução,
luta, poder – um modelo de comunicação para políticas públicas (Tese de Doutorado). Rio de Janeiro,
UFRJ, 2002.
6 
ARAÚJO, I. S. de. A reconversão do olhar: prática
discursiva e produção dos sentidos na intervenção
social. Unisinos, São Leopoldo, 2000.
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Algumas
questões
para o
ativismo
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ABIA: Como o ativismo digital
dialoga hoje com o ativismo
tradicional, que a gente conhece
ou conhecia?
RODRIGO PINHEIRO: Esse novo ativismo
para nós é um desafio e já percebemos que atinge diretamente os jovens pois são eles que estão
implementando isso. Como movimento social, a
gente tem percebido que se quisermos interagir
junto com estes jovens, trazê-los para o ativismo,
fazer esse controle social e sensibilizá-los para a
cobrança de seus direitos, temos que ter essa interatividade digital. Assim que começamos a ver
esse novo ativismo, percebemos que a interação
entre eles é muito grande. Nós não percebíamos
essa penetração gigante dentro do universo jovem. Então, para trazer esse jovem, para sensibilizá-lo sobre as questões de prevenção, sobre a
nossa causa, é primordial que as organizações não
governamentais se apropriem destas ferramentas
de interatividade.

ABIA: Quando você afirma
que tem percebido que a
interatividade entre os jovens é
muito grande, está se referindo
aos jovens que já fazem ativismo
ou aqueles que precisam ser
sensibilizados?
PINHEIRO: A gente começou a perceber essa
interação com os jovens hoje que já fazem ativismo. Começaram a falar de Youtube e essas outras
coisas. Eu particularmente comecei a conhecer
esta linguagem através deles, dos jovens que estão trabalhando junto com a gente. E no começo
não acreditávamos que tinham essa penetração. E
eles foram mostrando o potencial porque estão
muito mais inseridos neste ambiente. O método
que criaram para fazer as manifestações deles é
através dessa interatividade. Então para nos aproximarmos destes jovens que já atuam com a gente e trazer mais jovens, precisamos nos apropriar
destas ferramentas.

ABIA: Você mencionou que
demorou um tempo para
perceber este potencial...
PINHEIRO: Foi mais ou menos há um ano e

meio quando o Matheus, do Pela Vidda de São
Paulo, que participa de um Projeto do Fórum de
ONGs AIDS do Estado de São Paulo, começou
a mostrar essa interatividade. Ele nos mostrou o
que os youtubers estavam falando e a penetração
que possuem hoje na população jovem. Ficamos
um pouco assustados porque quando começamos a perceber o quanto esses youtubers estavam interagindo e, alguns deles com informações
equivocadas, começamos a ficar preocupados e
mais atentos em relação a isso. Apesar de terem
essa penetração muito grande, muitas informações não estavam sendo passadas corretamente.
Foi quando o UNAIDS começou uma aproximação com esses youtubers e nós ficamos atentos
para tentar instrumentalizá-los e também pensar
numa melhor forma de passar informação junto
com esse grande número de pessoas que eles
estavam atingindo
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ABIA: A partir dessa
preocupação, houve alguma
ação que vocês realizaram
ou estão planejando fazer? Já
identificam outros movimentos e
organizações com ações voltadas
para esse nicho?
PINHEIRO: Dentro do fórum estamos discutindo a criação de um canal de interatividade
para tentar atingir esse público. Estamos com um
projeto em relação a isso a fim de tomar posse
dessas novas tecnologias, ter acesso a estes jovens e trazê-los para o movimento, e, sobretudo,
passar informação, com destaque para os jovens
mais vulnerabilizados no contexto da AIDS. Este é
um projeto do Fórum de ONGs AIDS do Estado
de São Paulo que está sendo desenvolvido.Vamos
construir este projeto junto com outro que deverá ser apresentado em breve ao Estado.

ABIA: Essas novas tecnologias
têm se desenvolvido muito
rápido. Em sua opinião o
movimento AIDS foi tardio em
reconhecer o potencial dessas
novas tecnologias?
PINHEIRO: Sim e muito tardio. Eu não vejo
o movimento AIDS discutir isso na nossa pauta.
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E faço aqui a minha mea culpa, eu também não
incluo este tipo de pauta. Estamos um pouco reticentes da atuação do jovem enquanto militante.
Nós queríamos que ele estivesse conosco, mas
começamos a perceber que não precisa necessariamente estar fisicamente com a gente. Se a
gente tiver essa interação com eles virtualmente
é até um processo muito mais fácil para nós. Falta
ao movimento AIDS entender que se quisermos
acessar a juventude precisamos nos aprimorar e
partir para discussão dessa questão, colocar isso
na nossa pauta.

ABIA: Havia um ambiente
de continuidade que pode ter
gerado uma espécie de zona de
conforto na medida em que era
o jovem quem chegava para se
aprimorar e “beber” da fonte dos
mais experientes...

arte: Sergio Rossi

PINHEIRO: Não acho que se tratava ou se trata de uma zona de conforto, mas que o processo
era assim mesmo. Quem chegava, participava das
atividades, das organizações, dos movimentos, dos
fóruns da formação... As pessoas iam “pegando”
representações, se envolvendo e fazendo o ativismo. Esse foi o processo durante muito tempo e
a gente sempre procurou abrir caminhos para os
jovens. Posso dizer muito abertamente que estou
há 12 anos à frente do Fórum de ONGs AIDS do
Estado de São Paulo e sempre tivemos as portas
abertas para a Rede de Jovens do Estado de São
Paulo pois este era meio que a gente encontrava
para uma aproximação. Mas estava difícil entender essa nova linguagem que o jovem quer hoje,
ou seja, este novo tipo de aproximação, empoderamento e envolvimento.
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ABIA: Parece que as novas
ferramentas de comunicação
alteraram a maneira de dialogar
com jovens e também o próprio
processo de constituição,
formação e continuidade dos
movimentos sociais. É uma
afirmação sem base cientifica,
mas gostaria de te ouvir a
respeito disso.

PINHEIRO: De fato, houve essa mudança e
não a percebemos porque foi muito rápida. Mas
acho que devemos considerar também duas coisas: sobre a interatividade, essa questão do virtual
é muito importante pois é o que funciona hoje.
Muitos governantes estão atentos às mídias sociais, portanto, é uma ferramenta importantíssima.
Por outro lado, há a cultura do movimento social
de se reunir mesmo, de se capacitar tecnicamente
e de discutir no coletivo presencial as estratégias
para fazer o controle social. O que a gente precisa
encontrar é o meio termo. E os jovens devem
entender isso também por que eles só querem o

“Não dá para
ficar esse
tempo no
computador,
é bom estar
presente para
fazer essa
construção. “

lado que eles acham que é o correto para fazer
o enfrentamento e o ativismo. Mas tem que ter
o entendimento que tudo são processos. Tem a
parte das mídias sociais, mas tem a parte que é
sentar com gestor e cobrar dele, estar num espaço de representação e pressionar, se empoderar
e se capacitar para poder fazer a cobrança. Já vimos muitas vezes, incluindo os jovens dentro dos
movimentos ou nas redes sociais, se equivocarem
em questões por falta de empoderamento ou
de capacitação. Então faltam esses dois lados: o
movimento social se apropriar dessas tecnologias,
se aproximar dos jovens e também os jovens se
empoderarem junto ao movimento social e não
só entre eles ou na rede de jovens. Afinal, o movimento social é muito grande, é formado por
ONGs, pessoas vivendo com HIV/AIDS, as cidadãs posithivas... São movimentos que estão muito
juntos, e os jovens e as redes de jovens precisam
estar também na discussão das políticas públicas
já que inserir a pauta deles nestas políticas também é muito importante.

ABIA: Você acha que, talvez por
conta das novas tecnologias, há
um distanciamento das redes de
jovens em relação a esses outros
movimentos que compõem o
movimento AIDS?

PINHEIRO: Há bastante distanciamento. É
preciso que haja diálogo. E faço novamente a minha mea culpa no sentido da apropriação dessa
interatividade. Mas os jovens também precisam
reconhecer que são dois processos: o da interatividade, que a gente reconhece que é um caminho
para estar atingindo o público jovem e o outro
que é o de estar próximo presencialmente. Tem
processo de discussão de política que duram dois
dias. Não dá para ficar esse
tempo no computador, é bom
estar presente para fazer essa
construção. Dificilmente vejo
um jovem sentado com o
gestor para cobrar uma política pública. Logo, não adianta
só construir uma interatividade entre si. Essa interatividade
precisa sair para fora e neste
sentido acho que precisamos
nos juntar, unir todos os movimentos para colocar isso para
fora, junto com a população e
também a gestão para poder
melhorar e avançar.
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“o que a gente
precisa hoje
é de união.
Vivemos um
momento
político muito
complicado”

ABIA: Qual
mensagem gostaria de deixar
tanto para os jovens, mas também
para os demais ativistas sobre
esse chamado ativismo digital e o
ativismo tradicional?
PINHEIRO: Acho que o que a gente precisa
hoje é de união. Vivemos um momento político
muito complicado e difícil em que há retrocessos gigantescos. Pode estar vindo a aprovação de
uma lei que criminaliza a transmissão do vírus da
AIDS. Mais do que nunca, a gente precisa de todos os meios de controle social e das pessoas
para estarem fazendo esse controle social juntas.
Precisamos estar mais unidos. Temos percebido
um certo distanciamento, mas para fazermos
esse enfrentamento, é preciso estar mais unido
do que nunca. As novas tecnologias são um dos
mecanismos para fazer este trabalho neste período conturbado.
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O vírus como
linguagem
UMA TENTATIVA
DE CAPTURAR O
TEMPO

O

professor, sociólogo e crítico literário
Antonio Candido no ensaio “O direito
à literatura” defende a ideia de que a literatura tem de ser vista como um direito básico
do ser humano, pois é fundamental para a formação do sujeito. Ele compreendia que os direitos
humanos - acesso a saúde, alimentação, moradia,
justiça, instrução, saúde, direito à religiosidade e às
liberdades individuais - garantem a sobrevivência de
vida, portanto a literatura também deveria ser ressaltada. Assim a humanização, adquirida através da
linguagem literária, possibilitaria a vivência de realidades distintas. Ou seja, de acordo com Cândido, “a
literatura corresponde a uma necessidade universal
que deve ser satisfeita sob a pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato pode dar forma aos
sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza,
nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza”.
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Um pensamento utópico, sem dúvida.
Como ter acesso a literatura quando não temos
o acesso aos direitos básicos de cidadãos?

Quando resolvi organizar “Tente entender
o que tento dizer: poesia + HIV / AIDS” já havia
tido o prazer de ler ensaio inspirador de Antonio Candido, assim como outros textos ficcionais,
ensaísticos, históricos e técnicos relacionados especificamente a vivência sobre o HIV/AIDS. Entre esses autores estavam Herbert Daniel, Caio
Fernando Abreu, Betinho, Silviano Santiago, Alexandre Nunes de Sousa, Denilson Lopes, Eduardo
Jardim, Marcelo Secron Bessa e João Silvério Trevisan - alguns abordando a questão de forma mais
subjetiva do que outros. Essas trocas me fizerem
entender como eu gostaria de atuar no ativismo
do HIV/AIDS, através de um diálogo sobre o vírus/linguagem.
Acredito que a linguagem é o verdadeiro
vírus, a forma como nos expressamos de forma
escrita ou falada colabora sobre a ressignificação
do que entendemos sobre o HIV/AIDS. E, assim,
transformar a representação de que HIV = morte. Reconheço que na luta do HIV/AIDS deve-se
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pautar o genocídio que ocorre no Brasil hoje,
principalmente no meio mais vulnerável - negra
e os gays – e por isso dar voz a que mais sofre
com a questão. E, em paralelo, pois as lutas são simultâneas e complementares, promover um diálogo entre soronegativos, soropositivos e sorointerrogativos para que a visão sobre amor, sexo,
vida, relação com os medicamentos, combate aos
estigmas também seja parte da reconstrução do
imaginário de viver com HIV//AIDS. Penso que,
guardadas as proporções, a literatura, no meu
caso a poesia, pode contribuir com a afirmação
dessas subjetividades.

sas siglas: HIV/AIDS. Então, é necessário pronunciá-las e escrevê-las, só assim podemos criar um
novo imaginário diferente do estigma associado
ao início da epidemia. Somente, assim, podemos
ressignificar a ideia em torno do vírus. Não tenho a ilusão que a poesia vai ter
um alcance ou uma força de
transformação social capaz de alterar algo de
forma tão direta
no ativismo de
HIV/AIDS. Até
porque não

Acervo ABIA

Palavras impõem limites e mudanças profundas, entretanto penso que, para romper com
o tabu e o preconceito do HIV/AIDS, tanto na
vida como na literatura, é necessário encarar es-
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acredito que a poesia está em função de nada,
muito menos de uma causa tão complexa como
militância de HIV/AIDS. Entretanto, como dizia o
poeta Roberto Piva, “a poesia pode não acabar
com a guerra, mas, ao menos, evita que as pessoas deixem de sonhar”.
E em tempos de ódio e polaridade política, nesta era “pós-coquetel”, em que a resposta
brasileira à epidemia de HIV/ AIDS, antes exemplo
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mundial, tem se enfraquecido diante do retrocesso conservador e persistência do preconceito, do
estigma e do moralismo, tenho diversas: A literatura, sobretudo a poética, como o próprio corpo
do soropositivo, marcado pela terapia de antirretrovirais e seus efeitos, é assimilado pela linguagem
poética e como esta contribui para narrar a própria história na perspectiva não da pesquisa biomédica e da saúde pública, mas dos “pacientes”?
De que maneira a literatura ajuda a compreender
o impacto do diagnóstico de soropositivo nas trajetórias de vida, bem como os significados de se
relacionar afetivamente com as pessoas que vivem

com o vírus? A temática do HIV/AIDS no campo
das artes pode ser considerada como estratégia
política de atuação e visibilidade?
Ainda não possuo respostas, muito menos
uma receita de atuação. Após 36 anos do surgimento do HIV/AIDS, desde de sua descoberta
em 1981, quando um candidato a presidência
da república fascista – notadamente racista, homofóbico e misógino – declara que a causa do

HIV/AIDS não é um problema dele (ou seja, não
diz respeito a saúde pública como direito fundamental) é relevante lembrar as ideias de ativistas
como Herbert de Daniel e Herbert de Souza, o
Betinho – o primeiro dizia que “a solidariedade
é a verdadeira vacina contra AIDS” e o segundo
que “aids é sim um assunto político”.
Levando em consideração essa reflexão
sobre a militância e a linguagem, afirmo que o
HIV/AIDS é sim um assunto da micropolítica da
existência e da macropolítica estrutural a qual
nossa linguagem se subordina quase sempre e
não ultrapassa os limites do senso comum tão

avanços nas políticas sociais de saúde. Garantir
direitos humanos é garantir a sucessiva e fundamental consciência de que a luta se faz no dia
a dia, e nela nos humanizamos agindo sobre o
pensar e pensando sobre o agir.

nº64

Acervo ABIA

perigosos em tempos atuais. Caminhos a passos
lentos na efetivação de todas as fases dos direitos
humanos, de primeira a terceira geração de avanços, dos direitos básicos à liberdade individual, a
sua garantia de expressão coletiva, seja pelos grupos de autoafirmação identitária, como também
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Reinaldo R. Junior

(Rei ta Vendo)

Mediador do grupo focal:

Ilustração Sergio Rossi

Juan Carlos Raxach

O que pensam os
ativistas da era
digital?

A
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construção da resposta a epidemia de
HIV perpassa por incorporar um imenso
campo de possibilidades de atuação de
ativistas na era das novas tecnologias de informação e comunicação.

(Discordantes), Lucian Ambros (Posithividades),
Rafaela Queiroz (Florescer S2), Reinaldo R. Junior
(Rei ta Vendo). Pela ABIA, Juan Carlos foi o mediador e Salvador Corrêa, o relator. Somos gratos
por receber essas valiosas contribuições.

Visando conhecer um pouco mais como
pensam os ativistas que atuam nos meios digitais
(Youtube, Facebook, Whatsapp), a ABIA realizou
um grupo focal online por conferência com influencidores digitais e recebeu contribuições
por email. Participaram desse processo Gabriel
Estrela (Projeto Boa Sorte), Geovanni Henrique

Com o objetivo de explicitar as opiniões
em tópicos, incluindo os aspectos que mais apareceram nas entrevistas, a seguir destacamos os
pontos principais pontuados pelos participantes,
a fim de evidenciar as suas ideias em um texto
único, bem como as singularidades de uma produção coletiva.

A escolha do tema
Todos os participantes remeteram a escolha dos
temas a partir de vivências pessoais, quase sempre associada a situações de estigmas, como, por
exemplo, violações do sigilo sobre a sorologia por
terceiros e a discriminação por parceiros sexuais.
A perspectiva terapêutica do falar sobre a sorologia também foi apontada como destaque, como
uma forma para lidar com o diagnóstico, o estigma e a discriminação.

Os desafios para abordar o
HIV e a AIDS na era digital
Houve destaque sobre o desafio de mediar a influência dos algoritmos e as escolhas dos temas
que se traduzem em visualizações e repercussão.
Há um desafio de pautar assuntos importantes
nesse cenário, pois podem concorrer com a demanda de visualizações.
Outro ponto incluído como um desafio foi o lidar
com as fake news no campo do HIV, como o caso
das laranjas infectadas e outros mitos que circulam na rede, assim como a tentativa de pautar
a linguagem mais respeitosa para a comunicação
sobre o HIV na imprensa.

A criativa para
temas estigmatizantes
A utilização do humor e de uma linguagem descontraída foi valorizada. Como descreveu Reinaldo Ribeiro Junior, é importante trazer o “humor e
sacanagem de uma forma que não seja ofensiva”.
A criatividade também foi explicitada como fator relevante na conexão entre temas que fazem
alusão a diversas situações de vulnerabilidades e
emergiu a necessidade de trabalhar questão racial, diversidade sexual, gênero, entre outras especificidades.
A criação de logos interessantes, memes e falar
abertamente – sem fugir do assunto - sobre experiências pessoais são ações apontadas como valiosas, especialmente quando trabalhadas em equipe.

Temas de interesse dos jovens
Houve destaque sobre o interesse dos jovens relacionado a temas ligados ao sexo, como o sexo
oral sem camisinha e a carga viral indetectável. Foi
apontado que muitos jovens não conhecem as

novas formas de prevenção e nos espaços virtuais
tem o interesse de desconstruírem crenças equivocadas. Como nos aponta Lucian Ambros: “Falar
em sexo seguro sem camisinha é o que mais choca”.
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Outro destaque foi para o espaço virtual como
um lugar de esclarecimento de dúvidas e acolhimento à distância, com garantia de sigilo e acesso
simplificado mediado pela internet.

O ativismo tradicional
O ativismo histórico foi reconhecido como importante na conquista de políticas públicas, como
a que implementou os antirretrovirais. Foi pontuado, contudo, que vem perdendo força.
Houve questionamentos sobre a categoria ativismo tradicional e ativismo virtual. Foi pontuado que
essa visão poderia remeter a uma divisão equivocada, além de surgir a ideia de ativismo presencial
e ativismo não presencial. Existe a compreensão
de que operam várias formas de ação que sem
completam, com valorização da diversidade.

Desafios para integrar os ativistas
Os participantes reconheceram a importância dos
ativistas históricos, como apontou Gabriel Estrela
ao defender o ativismo on-line: “(...)um movimento
muito intenso de pessoas que se expuseram e sofreram muito garantiu que eu tivesse medicamentos
pelo SUS. Esquecer isso é desrespeitar nossa própria história e empurrar para
escanteio pessoas que doaram
muito de si para nós. Memória e perspectiva devem andar juntas. Passado e futuro numa
visão quântica, simultaneamente se
fazendo presente”.
Foi pontuado que
o movimento, em
todas as suas esferas, tem um objetivo
maior em comum. O
desafio de mobilização
de recursos financeiros
por não estar vinculado a uma
instituição específica foi outro assunto abordado.
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visibilidade, toda integração, toda motivação de luta
pelo movimento”.
Além disso, foi destacado que existe uma questão
política maior que refere-se ao avanço do conservadorismo político que prejudica a luta contra
a AIDS.
Para integrar, é necessário conhecer um pouco
mais como atua o ativismo no universo digital.

Fake news
Esvaziamento do
“movimento aids”
Houve concordância de que ocorrem mudanças
no movimento social de AIDS. Dentre os que
apontam o esvazimento, há um reconhecimento de que existem diversas causas, destacando o
cansaço de ativistas históricos, os atritos de ordens pessoais, o desmonte do SUS e o desmonte
dos apoios às ONGS como pontos significativos.
Estamos em um momento politico que o conservadorismo vem crescendo no nosso pais e isto
tem criado barreiras – não só financeiras – para
combater a epidemia.
Foi levantada a necessidade de entender melhor
esse movimento. Há uma percepção de que embora o movimento social organizado esteja esvaziado, há uma ampliação de pessoas que disseminam informações na internet.

Integrando forças
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Surge a demanda de integrar os esforços diversos através do respeito para o fortalecimento da
resposta ao HIV. Como lembra Rafaela Queiroz:
“ Por que não um encontro presencial que vire uma
ação virtual? Por que não fazer do tradicional um
espaço mais dinâmico? Precisamos aproveitar toda

A disseminação de fake news foi pontuado como
um desafio a ser superado. Muitas pessoas não
sabem onde tem credibilidade e onde obter informações certas. No entanto, a tecnologia é vista como uma potência para diminuir estigmas e
ampliar o acesso a informações que impactam na
epidemia.
Foi ressaltado que na era digital o enfrentamento às fake news ocorre de forma criativa, uma
vez que o ativismo digital é também produtor de
conteúdo, além de disseminar informações.
Como pontuou Geovanni: “fake news nunca será
bom, talvez ‘os prós’ é de poder chamar a atenção já
que anúncios como estes vinculam com muito sensacionalismo e isso talvez possa levar melhor o leitor
a entender o assunto mais a fundo, e ‘os contra’ é
que geralmente as pessoas leem coisas superficiais
não se atentando de verificar se aquela matéria é
realmente real. Isso me aconteceu quando alguns
sites me vincularam como ‘o bonitão do hiv’”.
Por fim, foi pontuado que todos precisam incorporar as inovações e mudanças para potencializar
o movimento social. Existe uma grande potência
no universo virtual e se faz necessário entender
mais o que ocorre para que possamos buscar
caminhos de integração e fortalecimento da resposta social ao HIV e à AIDS.
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Como ativistas
atuam no
mundo digital
Modos de fazer
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“No ativismo pelo acesso a medicamentos, temos usado
cada vez mais estratégias digitais. Em 2015, por exemplo, no esforço de reformar a lei de patentes, fizemos a campanha ‘pressione seu deputado’ com um mapa interativo do Brasil para facilitar envio de mensagens aos parlamentares. Em 2016, fizemos a
campanha “#TruvadaLivre” com ações online e off-line voltadas
para garantir o início da PrEP no Brasil e a redução do preço do
medicamento. E em 2018, lançamos o ‘Zap do desabastecimento’
para receber denúncias sobre a falta de antirretrovirais (ARVs) ao
redor do Brasil. Todas as denúncias são imediatamente compartilhadas nas nossas redes sociais”

Grupo de Trabalho sobre
Propriedade Intelectual

“A FlorescerS2 tem sido um espaço
onde consigo me sentir útil e também representada. É satisfatório reunir junto a outra
administradora todas as temáticas que fazem
parte do nosso contexto de vida e de outras
pessoas. A FlorescerS2 é uma página que aborda sobre feminismo, negritude, HIV, resistência
e poesia, buscando dar voz a todas essas temáticas e ser um canal onde as mulheres se sintam confortáveis em tirar dúvidas e mandarem
seus relatos de vivência.”

Rafaela Queiroz,
a Rafuska
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“Há muito aprendizado na troca entre movimentos sociais (de AIDS
e de Deficiências) e mais ainda na visibilidade das pessoas com deficiências
em suas múltiplas expressões (intelectual, física, sensorial) em campanhas,
materiais educativos, nas práticas e produções acadêmicas, e na garantia
da especificidade e da multiplicidade de mensagens e linguagens que alcancem as pessoas em seus diferentes contextos de vulnerabilidade. O uso
de braile e de LIBRAS mostra-se essencial e neste sentido, a tecnologia
digital nos favorece, gerando condições para que um jovem surdo acesse a
mensagem e deste modo aplique e dissemine a mensagem de prevenção.
A simples imagem dos tipos de deficiência favorece o reconhecimento da
diversidade potencialmente vulnerável cuja adoção de atitudes e práticas
preventivas mostra-se essencial.  A tecnologia exerce fascínio pela inovação
e interesse das pessoas seduzidas pela “mágica” proporcionada pela mídia
digital. Em 2016, um aplicativo desenvolvido para “comercializar produtos”
foi colocado em favor da educação em saúde - Farst - Realidade Aumentada interativa, produzido por Franco Bogliato https://www.f6s.com/farstrealidadaumentadainteractiva e gentilmente aplicado em nossos materiais do
projeto Caminhos da Inclusão, do CEDAPS, a partir do inédito feito junto
ao Instituto Iberoamericano de Desenvolvimento Inclusivo (IIDI). Os materiais e o aplicativo se revelaram excelente ferramenta para fortalecimento
da participação e mobilização social frente a epidemia de AIDS. Os resultados apontam para um maior alcance do público com e sem deficiência, além
de destacar a importância da diversidade de linguagens e novas tecnologias
para a prevenção das IST/HIV/AIDS.”
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Katia Edmundo, diretora executiva do
CEDAPS

“O Posithividades não é um projeto de prevenção, é
um projeto de incentivo ao conhecimento com foco para uma
vida melhor. Buscamos incentivar pessoas a realizarem o teste
mais cedo e em caso de positivo tratarem mais cedo e, dessa
forma, contribuímos para cessar o ciclo de transmissão do vírus. A nossa linguagem é para todos, independentemente de
raça, cor, religião ou partido político. O objetivo de sermos
uma “espécie” de ONG online é poder ajudar qualquer pessoa
onde estiver por meio das redes sociais. A nossa logomarca –
que representa um cata-vento – simboliza o que é o projeto
que busca tornar cíclico o conhecimento. Não queremos que
as pessoas aceitem o HIV, queremos que as pessoas entendam
o HIV.”

Posithividades
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“A Loka de Efavirenz nasceu a princípio só para ser uma página que fosse
canal de insatisfação de algumas de nós, jovens vivendo e/ou convivendo com
HIV/AIDS, que estavam insatisfeitas com as narrativas da “epidemia resolvida”,
ou seja, de que tudo estava muito bem e que viver com HIV/AIDS havia se resumido a tomar um único comprimido. Essa insatisfação se materializou na ideia da
página após o Curso de Participação Juvenil e Ativismo em Direitos Humanos
e HIV/AIDS que a Rede de Jovens SP+ organizou em 2016. Eu, Aline Ferreira,
Pisci Bruxa, Renan Moser, Hiura Fernandes, Ramón Soares e Angélica Souza
fundamos a ideia num quarto de hotel, e depois mais amigas foram se somando.
Basicamente um grupo de amigas gays, bissexuais, negras e brancas, que queria
trazer um discurso crítico para o ativismo em HIV/AIDS, irritadíssimas com os
efeitos colaterais do Efavirenz. O nome Loka de Efavirenz vem das alucinações
provocada por esta medicação em várias/os usuárias/os. A página nasceu, e decidimos utilizar uma linguagem mais direta através dos textões de Facebook,
algo bastante utilizado nas redes, bem como imagens artisticamente trabalhadas
que chamassem a atenção para os textos, e ainda o uso de GIFs. Percebemos
que o tema era mais amplo, que teríamos de falar do racismo, do machismo, da
LGBTfobia, de questões estruturais como políticas públicas, capitalismo, conservadorismo… A mistura de estudos, crítica política, gírias da cena LGBTI e humor
ácido fizeram com que rapidamente começássemos a ser convidadas para atividades do ativismo dos movimentos sociais e até mesmo da academia. Já não
éramos apenas uma página, e sim, um coletivo de militantes. O ativismo não era
só no ciberespaço. E assim, a Loka hoje dá close em Amsterdam na Conferência
Mundial de AIDS ou na mesa do Itaú Cultural para falar de Racismo e HIV ou
em Itaquera, com o Coletivo Amem para falar sobre ativismos e periferia… E
ainda continua com seus textões, ora com mais intervalos, ora com produção
mais sequencial (porque é isso, até para produzirmos a página, nosso método
é ser Loka).”

Carlos Henrique Oliveira, Loka de Efavirenz
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“Inhaí gente, tutupom?
Sou o Reinaldo, conhecido como Rei, ah não tem nada com prepotência. É só para economizar o fôlego na hora de chamar mesmo. Sou
professor, biólogo e trabalho com educação sexual e planejamento familiar
há uns dez anos. Quero falar com vocês sobre a agina ‘Rei Ta vendo’. Tudo
começou com muitos jovens membros da Rede Jovem Rio + (Rede Estadual
de Adolescentes e Jovens que Vivem com HIV do Rio de Janeiro) tendo dúvidas em relação ao tratamento em HIV/AIDS, prevenção as ISTs (infecções
sexualmente transmissíveis) e sobre educação sexual, e muitos temas eram
repetidos. Eu queria ensinar para os demais sem expor os jovens que me
procuravam. Percebi que memes e humor ajudavam na passagem da informação. O nome ‘Rei Ta Vendo’ surgiu após eu gravar um vídeo orientando
sobre sexo e prevenção e quando algum casal novo dentro da Rede de
Jovens se formava, os amigos próximos brincavam... “olha, Rei ta vendo”....
E daí surgiu o nome. O objetivo da página é ajudar adolescentes e jovens
gays sobre saúde sexual e viver com HIV, com muito humor. Muitas pessoas
desenterram os memes antigos, compartilham e isso é a minha felicidade
ajudar ao próximo sempre que possível. Seguindo por esse caminho de
informação com humor, juntei o útil ao agradável e resolvi criar uma cartilha
para ajudar os jovens com uma linguagem fácil e humorada e com ajuda de
várias pessoas: o Manual de Sobrevivência de um Jovem Soropositivo no Rio
de Janeiro. Está no formato de PDF, é gratuito e está disponível no facebook/
majuhivrj. Em breve vai ter em app. Desde o lançamento, em janeiro de 2018,
já recebi dezenas de agradecimentos e dezenas de novos amigos e parceiros
para pôr a mão na massa e ajudar a diminuir o estigma, preconceito e o auto
preconceito que o HIV traz junto com ele.”

Reinaldo, Rei tá vendo
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