“Reinventar para resistir: a perspectiva do Gapa-Ba sobre criatividade, HIV/Aids e Direitos”
Seminário Nacional Sobre Comunicação, AIDS e a Covid-19 - Comunicaids 2021
Painel Comunicação & Aids no Brasil: "O que é? Como acontece? Quem faz?", apresentando sobre o tema "Como falar de HIV/Aids de forma criativa em meio aos discursos de ódio?

O ódio. 2 tempos
É aparentemente consensual a assertiva que as democracias modernas não prescindem de
um dos seus eixos estruturantes, a liberdade de expressão, ou, dito de outra forma, não há democracia sem liberdade de expressão. Assegurada em nossa constituição e reconhecida como valor
ético político norteador do nosso estado democrático de direito e afirmada pela adesão a tratados
internacionais pelo Brasil, a liberdade de pensamento e expressão foi definida pelo artigo 13º da
Organização dos Estados Americanos como:
1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou
por qualquer meio de sua escolha.
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar
sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que
devem ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias
para assegurar: a) o respeito dos direitos e da reputação das demais
pessoas; b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da
saúde ou da moral públicas.
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de
imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios
destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões.
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com
o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da
infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2.
5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda
apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento
à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 1970).

Em nosso país a liberdade de expressão é uma garantia fundamental ao exercício da participação social e política, constituindo um pilar da cidadania, da pluralidade de pensamento, da
manifestação de ideias e valores. No entanto, nem tudo que pensamos deve ser dito, e a liberdade
de expressão também encontra limites, sejam ancorados em normas e leis, sejam por socialmente
tornar-se consensualmente inaceitável proferir falas, ideias, opiniões que firam direitos e configurem
conteúdos discriminatórios ou atentatórios a liberdade e à vida de terceiros.
Os discursos de ódio, que se tornaram comuns nos últimos 7 anos no Brasil, podem ser
definidos como palavras pronunciadas com o intuito de insultar ou incitar a discriminação social,
racial, por orientação sexual, identidade de gênero e religião. Há sanções previstas pelo ordenamento jurídico vigente que cerceia a “liberdade” de expressar-se ofendendo a vida, dignidade e
direitos, e tais violências são constantemente denunciadas por lideranças, movimentos e organizações feministas, LGBTQIA+, negras, de cunho religioso, entre outras. Se é verdade que temos
vivido uma realidade distópica desde a chegada ao poder do atual presidente da república, que
instituiu o ódio como substrato político de gestão, para o qual existe até mesmo um gabinete comandado por apoiadores e filhos do antipresidente do Brasil, é também verdade que há cada vez menos
tolerância e apoio às práticas discriminatórias, intimidatórias, violentas das diversas agências estatais.
Embora façamos um recorte dos últimos anos, é importante sinalizar que o discurso de
ódio é histórico e encontra-se em nossa sociedade há séculos, como bem nos chama a atenção
Mbembe (2018) para as “trajetórias pelas quais o estado de exceção e a relação de inimizade
tornam-se a base normativa do direito de matar”. Ele também aciona o pensamento de Foucault
para nos lembrar que, o ódio se constitui nas relações de biopoder que divide as pessoas entre
aquelas que devem viver e as que devem morrer, e que estão inscritas em todas as sociedades
modernas.
Em um artigo escrito após o primeiro turno das eleições presidenciais em 11/10/2018 no
jornal El País e intitulado “O ódio deitou no meu Divã”, a articulista Eliane Brum afirmou que “...sem
diálogo, as palavras perfuram corpos”. Como já sabemos, no Brasil as balas perdidas, real e figurativamente falando, perfuram os corpos pretos, pobres, de mulheres e da população LGBTQIA+,
especialmente de mulheres e homens trans.
Se o ódio recente assusta por expor a face perversa e ressentida de parcelas da população brasileira contra grupos em condições de exclusão social (negros, mulheres, população LGBTQIA+, indígenas, quilombolas) que foram conquistando nos últimos 30 anos voz, visibilidade e direitos, a sua emergência estruturada em discursos, representantes e partidos, não é totalmente uma
novidade. No início da década de 1980, o surgimento da pandemia de Aids, sua descrição e seus
afetados de primeira hora foram apresentados ao mundo sob as lentes parciais e preconceituosas
de setores conservadores da sociedade que viam na Aids um castigo moral endereçado aos gays
que primeiro adoeceram e morreram em decorrência de doenças banais causados por um vírus
então desconhecido.

Peste gay, câncer cor de rosa, eram expressões usadas para anunciar ao mundo uma misteriosa e emergente doença que afetava homens jovens que tinham em comum o fato de serem
homens que faziam sexo com outros homens. Por anos, e mesmo hoje, as pessoas que vivem com
o HIV amargam as consequências do estigma, - esse sim muito resistente - de verem suas orientações sexuais atreladas a uma doença e de, em muitos momentos, serem tratadas, inclusive pela
saúde pública, como sinônimos da própria epidemia por HIV/Aids.
Como diz o ditado, tempos difíceis favorecem a emergência de pessoas excepcionais, e
se a Aids custa ainda ao mundo milhões de vida, recursos, o enfrentamento a discriminações e
preconceitos sempre resistentes e renovados, pode-se afirmar que esta história não pode ser contada sem a resistência, a análise crítica, a criatividade que a resposta social a epidemia representa.
Para enfrentar o estigma à cor rosa, o movimento LGBT fortaleceu todas as cores do arco íris e
pode-se dizer nos dias atuais que a luta contra a Aids, pelo feminismo, pela igualdade e justiça
racial, pela diversidade das identidades de gênero, fortaleceram a capacidade de luta e articulação
política dos movimentos sociais LGBT e a agenda e pauta do enfrentamento a Aids foi por todos
estes movimentos interseccionada.
O Gapa-Bahia, ao acolher a interseccionalidade em sua trajetória, compreende que não
é possível dialogar com a temática HIV e Aids sem que ela se imbrique com questões sociais como
raça, gênero e classe. A defesa dos direitos humanos é essencialmente uma defesa às pessoas
vivendo com o vírus e este é o tom que criativamente aproxima a instituição e seus assistidos/as. As
pontes criadas nessa relação fazem com que pessoas se beneficiem e se encontrem na posição de
sujeito de direitos, possibilitando o enfrentamento de violências de uma maneira firme e efetiva.
Quando o Gapa-Bahia realiza webinários na pandemia sobre temáticas como: negritude, lesbianidade, mulheres e a sobrecarga ocasionada pela pandemia, mulheres e violência ou grava um podcast debatendo hip-hop e representatividade feminina, é para além de aprofundar temas importantes, fortalecer a ideia que a pessoa vivendo é o sujeito desses direitos debatidos e que estes temas
atravessam sua vivência cotidiana.
Para nós do GAPA-BA o enfrentamento a Aids deve ser realizado considerando todos os
determinantes que vulnerabilizam as pessoas e os processos que interditam a luta pelo controle do
HIV/Aids. Acreditamos que a criatividade necessária para falar sobre HIV em tempos de ódio está
em dialogar com outras agendas, em solidariamente unirmos nossas forças com outras forças,
outros jeitos de falar e estar no mundo movidos pela defesa de direitos, busca pela igualdade e justiça.
A excepcionalidade que a Aids representou por quase quarenta anos pode ser relativizada nos dias atuais em que outra pandemia, outro vírus, reescreve a história da dor, das perdas, da
luta, do luto, da morte. No entanto, a Aids segue sendo um desafio não solucionado e, mesmo para
alguns grupos, um risco iminente a vida, um risco cotidiano e continuaremos lutando por seu controle e a diminuição de seus impactos.

Como enfrentar o ódio criativamente: a experiência do Gapa-Bahia
Inicialmente, gostaríamos de sublinhar o papel liminar da adoção da agenda dos direitos
humanos na vida institucional há cerca de 20 anos atrás. O referencial ético político dos direitos
humanos tem sido um norteador das ações, metodologias, articulações, alianças adotadas pela
instituição. Para enfrentar o estigma e a discriminação, a luta por direitos das pessoas com HIV e
Aids estava posta desde os anos iniciais de nossas intervenções. No entanto, a chave de virada
para interposição dos direitos humanos como referencial organizador da forma de luta adotada pelo
Gapa-Ba deu-se quando incorporamos a metodologia da educação jurídica popular, que nos permitiu no plano cognitivo e prático apoiar a luta de diversas lideranças de diferentes movimentos sociais
para ampliação de suas consciências de direitos, partilha horizontal de saberes e auto organização.
Tem sido uma revolução.
Em nossa trajetória para promover educação em saúde e acesso a direitos, utilizamos
ferramentas metodológicas como a arte educação e a as mídias sociais. Somos pioneiras na produção e veiculação de campanhas nos meios de comunicação (tv, rádio, mobiliário urbano, outdoor),
criamos e produzimos pelo menos uma dezena de peças teatrais, programas para rádios comerciais
e comunitárias, grupos de hip hop com letras de música, grafites e performances voltados a promoção dos direitos humanos e educação para a saúde e prevenção ao HIV.
Quando a Prevenção Combinada nos deu um menu de possibilidade de prevenção e
assistência, ampliamos este “cardápio” para estratégias que tanto dialogam as características regionais e culturais de nossa cidade. Assim, destacamos as nossas ações desenvolvidas no âmbito do
Projeto Viva Melhor Sabendo Jovem Salvador, desenvolvido em parceria com a UNICEF e apoiado
pela Secretaria Municipal de Saúde que se projetam pela criatividade e inovação como:
- Teste Truck para Testagem Rápida do HIV: trailer itinerante para realização de teste rápido, aconselhamento e vinculação da população aos serviços de saúde;
- Delivery de autoteste e medicação antirretroviral: para enfrentar os desafios do isolamento/distanciamento social, desenvolvemos um fluxograma de entrega domiciliar do autoteste e estamos organizando com a Secretaria Municipal de Saúde uma estratégia específica de entrega de medicamentos antirretrovirais. Vale ressaltar que ambos os serviços atendem a critérios específicos;
- Alô Prev-Teste para informações sobre Covid e HIV: atendimento realizado por jovens LGBTQIA+
treinados através de linha telefônica e aplicativo de mensagem, fornecendo informações, acolhendo demandas, aconselhando e encaminhando para serviços;
- Teatro itinerante e performances de rua do Bloco Pipoca da Prevenção, inciativa que congrega
voluntários intergeracionais e percorre as ruas de Salvador durante o calendário de festas populares da cidade, cantando músicas de antigos e novos carnavais, adaptadas para paródias de prevenção a Aids e contra a discriminação e homofobia;

Se no plano cognitivo metodológico nossa base de criatividade é a promoção e defesa
de direitos, e no plano dos agentes a interseccionalidade que atravessa os corpos de quem vivem
com HIV e Aids nos dá régua e compasso da agenda e pautas políticas, o GAPA-Ba pensa que a
criatividade para falar do HIV vem da voz de quem vive. A criatividade também se expressa quando
as pessoas com HIV e Aids, as LGBTQIA+, as mulheres e os jovens se assumem como protagonistas destas narrativas, usam seu lugar de fala e de formas potentes essas vozes são capazes de
formular, de maneira brilhante, o contra discurso do ódio.
Essas vozes, as narrativas dessas pessoas, falam com a energia, a dignidade, a indignidade, o humor que a experiência, a trajetória e subversão individual as permite, e ouvi-las nos
ensina muito como fazer diferente. O contra discurso do ódio é o amor. O sujeito de direitos é o sujeito, no caso da Aids, im-paciente (citando Cristina Câmara), e que faz a diferença. O contra discurso
do ódio é tudo isso que a gente faz e que todas, todos e todes nos ensinam a fazer. É reafirmar a
solidariedade.
Temos formado um time de novos ativistas e esperamos que cada vez mais jovens se
sintam convocades, para que toda a história construída até aqui não seja diluída e/ou abafada pelos
tempos sombrios que vivenciamos no presente, mas que sirvam de inspiração para luta e resistência, sempre presentes em nossa jornada.
A senha da criatividade nos tempos do ódio é fazer circular a voz, as ideias, o humor, o amor.
GAPA-BAHIA

Comunicação e Saúde Plural: Ouvir Primeiro, Produzir Depois, Sintonizar
Sempre
Liandro Lindner
É clássica a história contada de que numa roda de conversa com ribeirinhos do Amazonas, quando foi perguntado como a transmissão de HIV ocorria, um dos participantes levantou a
mão e respondeu: “Eu sei, é com aquele mosquito, a Aids do Egito”. Metade do grupo riu e a maioria
não entendeu a resposta até descobrir que, por serem veiculadas simultaneamente as campanhas
de prevenção da Aids e da Dengue criaram um curto circuito na cabeça de alguns, pois se tratava
do aedes aegypt.
Tal fato curioso revela vários aspectos a serem observados na construção de ações de
comunicação e saúde, sobretudo em sua fase de concepção, onde a busca de sintonia com o público que se quer atingir é o objetivo maior. A prática da escuta se torna ferramenta fundamental para
entender o universo simbólico, linguístico e imagético em que os grupos sociais estão envolvidos.
Por isto o profissional de comunicação que se arrisca na área da saúde deve também saber desenvolver esta prática, buscando entender a escala de valores e verificar qual o ponto principal do tema,
que pode dialogar com a audiência em suas ações comunicacionais.
Infelizmente no mundo contemporâneo, onde a pressa é uma constante e o descartável
avança, se nota que este cuidado nem sempre está presente. A urgência de passar a informação,
principalmente nestes tempos pandêmicos, acaba por atropelar qualquer entendimento maior com
o público ao qual estamos falando. A forma pela qual a informação chega em determinado grupo,
atua na definição de seu papel diante dela, passando a ser “agentes da manutenção ou da transformação da realidade” (Araújo & Cardoso, 2007), reproduzindo conceitos limitados e que não causam
mudanças ou empreendendo ações que se transformam em prática assimiladas de cuidados de
saúde.
No caso específico da Aids, a história das ultimas quatro décadas tem mostrado que na
medida em que as populações mais vulneráveis e as pessoas vivendo com HIV/Aids passaram a
ser chamadas para contribuírem na elaboração de ações comunicacionais, maior foi a sintonia entre
estes públicos específicos e a mensagem transmitida.
A urgência dos primeiros anos do advento da Aids se parece muito com o início da pandemia da Covid, em 2020. As mensagens de orientação impositiva, geralmente passada por médicos, visavam criar uma certa tensão entre a população e, a partir disto, uma adesão as diretrizes de
cuidados. Igualmente a responsabilização das pessoas, secundarizando -de forma explícita ou
tácita, a responsabilidade do Estado parece estar presente nas duas frentes. Também se nota que,
na medida em que foram inseridas nas ações comunicacionais pessoas atingidas pelo Coronavírus,
que conseguiram superar esta dificuldade, as mensagens saem de um tom técnico e amedrontador
e migram para um lado mais emocional provocando a empatia e apresentando a cura como uma
recompensa de resistência na maratona de tratamento.

Observe-se que a participação de pessoas reais, sobretudo pacientes, mas também
seu entorno familiar e social tem fundamental peso da assimilação da mensagem. Mas também fica
nítido que somente com a organização das pessoas atingidas pelas doenças, que sua voz passa
ser percebida tanto nas diversas mídias e como nas estratégias de comunicação estatal. Embora
pessoas que vivem com Aids tenham fundamental presença desde o início da epidemia do HIV,
somente após a organização destes grupos nas diversas redes, que se construíram mensagens
mais humanizadoras e com lugar de fala autêntico, para contribuir de forma comunicacional. Com a
Covid tal ponto se repete, pois as novas organizações, regionais ou nacionais, que foram criadas,
vão abrindo brechas na mídia para que a voz dos atingidos seja ouvida. Historicamente com a
tuberculose também não foi diferente “a voz dos pacientes, ex-pacientes e pessoas envolvidas que
sente na pele e na vida as consequências da TB, acabavam não sendo refletidas nos veículos de
comunicação, que privilegiava os pontos de vista da Ciência ou da Gestão Pública (Lindner, 2011).
Cabe ainda um comentário sobre as novas formas de comunicação, sobretudo as de
forma virtual e remota que proliferaram no período da quarentena do Covid-19. Antes do início da
pandemia já se observava um crescimento grande de ações via redes sociais virtuais ou plataformas de vídeo e áudio, que passaram a abarcar iniciativas de comunicação e saúde. Embora tenham
sua importância por atingem um determinado público, que nem sempre é alcançado pelas mídias
tradicionais, há que se pensar neste fenômeno com certo critério crítico, não limitando as ações
exclusivamente a estas estratégias, mas tornando-as interrelacionadas as mídias tradicionais e a
outras que a etapa de concepção destas inciativas apontarem.
Segundo o IBGE (2020) 20% dos brasileiros não tem acesso a internet por não possuírem aparelho compatível ou não terem condições de bancar o custo do serviço. Na área rural da
região norte, por exemplo, somente 38,4% de pessoas tem este acesso e também na área rural da
região nordeste o uso da internet atinge pouco mais de 50%. Em termos de grupo percentual etário
mais relevante, nacionalmente se encontram os jovens de 20 a 24 anos com 88,4% de acesso.
Estes dados já são suficientes para uma análise preliminar sobre o alcance das mensagens de promoção a saúde e mostram que a concentração de acesso a Rede Mundial de Computadores nos centros urbanos, do sul e sudeste do país, reflete também na necessidade de se repensar
estratégias que vão além de simples postagens com mensagens prontas. A realidade da interiorização da Aids exige que se pense além do básico, incorporando formas e linguagem próprias das
populações distantes das regiões metropolitanas, além da utilização de veículos localmente conhecidos e com credibilidade como cinemas na rua, rádio poste, caminhão do som e outros que ainda
tem forte presença nas cidades interioranas.
Os dados também revelam, o que já parecia evidente: o público jovem concentra o maior
acesso. Neste caso os obstáculos a serem transpostos não se dá na forma de aproximação deste
grupo social, mas na forma pela qual a mensagem será passada. Parece, intuitivamente, que a
grande maioria dos jovens buscam na internet atividades relacionadas a questões prazerosas e que
reflitam esta fase da vida como namoros, festas, músicas, jogos ou atrações parecidas.

Então inserir mensagens de prevenção e cuidados de saúde se torna uma disputa
entre estas apresentações, assim a busca de ações criativas se faz necessário como forma de destacar a mensagem em meio a tantas outras mais consumidas por esta faixa de público.
O fenômeno dos chamados “influenciadores digitais” não foge deste desafio. Se por
um lado parece claro que uma pessoa do mesmo grupo seja capaz de falar mais diretamente com
seu público, tanto pelo domínio de uma linguagem própria como pela identificação que cause, por
outro também fica evidente que existe uma limitação neste tipo de estratégia, sobretudo em questões mais profundas, que exigem conhecimento técnico e científico. A busca da decodificação da
linguagem técnica, transformando expressões entendidas por um grupo seleto em algo compreendido pela população em geral, é um dos maiores desafios do campo da Comunicação e Saúde, assim
a qualificação destes atores é fundamental para que causem maior impacto nos públicos que os
acompanham.
Saber praticar a polifonia é um desafio de qualquer comunicador. Isto exige atenção
e cuidado, pode levar mais tempo em sua finalização, mas garante um resultado mais próximo do
que se deseja e pode reverberar em mudança de comportamento, objetivo maior de todos. Com o
avanço de medidas que tentam desqualificar a formação dos comunicadores sociais, com qualquer
um se achando capaz de repassar informações e, principalmente, emitir opiniões sobre todos os
temas, o desafio cresce imensamente. Os programas de TV popularescos, onde o sangue escorre
nas telas revelam isto: sensacionalismo e sadismo na tela diariamente. Não raro, pessoas acometidas pelo HIV foram alvo de chacota e desprezo por estes “comunicadores”, provando que o combate a desinformação, ao preconceito e as fake News também são parte do ativismo de todos nós.
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"Como comunicar e ir além de personagem ou público-alvo?"
Vanessa Campos - Secretária Nacional de Comunicação da RNP Brasil

Comunico para mostrar as diversas estratégias de prevenção combinada que temos disponíveis para evitar o HIV e as outras IST. Para denunciar e combater estigma, preconceito e discriminação. Mas principalmente, para provar que é possível viver com HIV/AIDS, e dizer que tem alguém
disponível para acolher um outro alguém que não tem com quem falar sobre tudo isso.
É preciso compreender que nosso corpo é político e nossa bandeira é pela vida e pelos direitos humanos. Portanto é imperativo, enfrentar a necropolítica, o conservadorismo e o fundamentalismo religioso. Estas pautas precisam estar permanentemente na agenda da militância e de quem
comunica sobre HIV/AIDS.
Conto minhas vhivências e vitórias nestas mais de três décadas de soropositividade, exponho minhas cicatrizes, exorcizo minhas angústias, anuncio os horrores que vivi com a consciência
de que eles continuam acontecendo com tantas outras pessoas que vivem com HIV/AIDS, e tenho
esperança de que ao expor tais situações, possamos trazer estas violações para o debate e, assim,
construirmos formas mais eficazes para confrontá-las e combatê-las. Em meio a tudo isso, é impossível não tratar de todas as interseccionalidades que atravessam os corpos que vivem com
HIV/AIDS e potencializam as vulnerabilizações que já acometem as pessoas em geral como: racismo, machismo, sexismo e LGBTQIA+fobia.
Não me escondo mais porque descobri que o sabor da liberdade de assumir quem sou é
como asas que me levam mais longe para transformar meu grito em força para viver e lutar. Me
redescobri dona de mim, consciente do meu corpo e desse sangue que corre em minhas veias, não
mais carregando a morte como eu pensava nos anos 90, mas que me traz a constatação de que há
muita vida e prazer depois do HIV/AIDS. Transformei o luto em luta. Nesta luta diária encontro a paz
e o prazer que eu não tinha. Que ecoe forte esse grito de liberdade, e alcance quem se permitir
escutar.
Falar de ACESSO e promovê-lo é parte fundamental de todo este caminho da prevenção.
O governo federal não tem trabalhado campanhas que mostrem as estratégias de prevenção combinada ao HIV e outras IST como: PEP, PreP, preservativos interno e externo, indetectável=intransmissível, vacinação e testagem. Estas informações precisam ser massificadas e com uma linguagem simples e sem julgamentos morais.
A pedagogia do medo, muito utilizada no início da epidemia de AIDS (época em que a ciência nada sabia sobre o assunto), precisa dar lugar para a luz do conhecimento científico que evoluiu
nestes 40 anos. Se antes só tínhamos a camisinha e o discurso da prevenção era focado estritamente nela, hoje temos ferramentas de prevenção que podem ser utilizadas dentro do estilo de vida
e necessidade de cada pessoa, respeitando sua individualidade e sem desconsiderar as diversas
formas de prazer sexual.

Mas quem sabe que tudo isso existe?
E mesmo as pessoas que sabem, como e quando estas informações chegam até elas?
Elas conseguem ter acesso a estas informações antes de se descobrirem vivendo com HIV/AIDS?
São perguntas fundamentais para a resposta na prevenção.

Temos feito este trabalho de comunicação e informação trazendo as vozes e vivências de
quem vive com HIV/AIDS e também para que o discurso da prevenção não seja do tipo que vetoriza
os corpos vivendo com HIV/AIDS. Estes corpos precisam deixar de serem vistos como perigosos,
promíscuos, sentenciados à morte e excluídos da vida em sociedade porque este estigma mata e
afasta as pessoas da testagem e do acesso à saúde e cidadania.
Envolver a diversidade sexual e de gênero, e de várias faixas etárias na roda da comunicação faz com que as pessoas se identifiquem e se sintam contempladas pelas estratégias de prevenção, facilitando assim que busquem experimentá-las e inseri-las em seus contextos diários de vida.

Não basta somente saber que existe a prevenção combinada, é fundamental saber antes
do início do exercício da vida sexual, e realmente conhecer como estas estratégias funcionam para
que as escolhas de prevenção sejam feitas com autonomia e possível adesão. Por isso, a EDUCAÇÃO SEXUAL de meninas e meninos precisa ser efetivada nas escolas. Promover discussões
sobre saúde sexual e de gênero em sala de aula permite que crianças e adolescentes aprendam a
conhecer o próprio corpo, a respeitar as diferenças, reconhecer assédios e abusos, saber sobre
métodos contraceptivos e estratégias de prevenção às IST e HIV. Quando são privados desse diálogo, os perigos relacionados a abusos , ao sexo não seguro e à gravidez precoce aumentam.

O conservadorismo político e o fundamentalismo religioso não podem ditar políticas públicas de saúde baseadas em teses que desprezam a ciência e em dogmas que julgam e excluem
pessoas.
Esse debate deve estar e crescer nos Conselhos (municipais, estaduais e federais), nas escolas,
universidades, entre gestores, sociedade civil organizada, partidos e governos para que possa realmente ser acompanhado e implementado com constante avaliação.
Viva o Estado laico! Viva a ciência!
Viva o SUS! Viva a sociedade civil organizada!
Viva a vida!
Prazer, sou Vanessa Campos, 49 anos, mulher, mãe, feminista, vivo com HIV/AIDS há 31 anos
Idealizadora da fanpage Soroposidhiva, Secretária Nacional de Informação e Comunicação da
RNP+ Brasil, Representante Estadual da RNP+ Amazonas e Colunista do site Saúde Pulsando
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