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RESUMO 

 

A partir da análise de duas capas de revistas, Veja em 1989 e Galileu em 2017, nosso objetivo é 

discutir como a temática do HIV emerge e como é significada a experiência da soropositividade. 

Nos 28 anos que separam as publicações muitas mudanças aconteceram tanto no âmbito médico 

quanto político-social em relação ao vírus e a doença. Dessa forma, como essas capas sinalizam 

para essas mudanças, apresentando tanto regularidades quanto descontinuidades? Para responder 

nossas indagações as capas serão analisadas a partir dos operadores propostos por Gonzalo Abril 

(2007; 2012) para os textos audioverbovisuais: visualidade, mirada e imagem. Por fim, 

destacamos a urgência de resgatar a memória em torno do HIV não para endossar um discurso 

moralista sobre sexualidade, mas como forma de identificar os processos de vunerabilização em 

torno do vírus e contrapor qualquer retorno a pedagogia do pânico e do medo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Capas de revistas. HIV/Aids. Texto audioverbovisual. Sexualidade. 

Homossexualidades. 

 

SEROPOSITIVITY EXPERIENCES IN MEDIAS: 

Veja and Galileu's covers in conformation of what is like to live with HIV/AIDS 

 

ABSTRACT 

 

From the review of two magazine covers, Veja in 1989 and Galileu in 2017, our goal is to discuss 

how the issue of HIV emerges and what the experience of HIV status means. In the 28 years that 

separate the publications, many changes have taken place both in the medical and politico-social 

aspects of the virus and the disease. So, how do these covers signal these changes, presenting 

both regularities and discontinuities? In order to answer our questions, the covers will be 

analyzed from the operators proposed by Gonzalo Abril (2012) for the audioverbovisual texts: 

visuality, gaze and image. Finally, we emphasize the urgency of rescuing memory about HIV not 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT 2 - Diversidades, processos sociais e comunicacionais.  
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais; 
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to endorse a moralistic discourse about sexuality, but as a way of identifying the processes of 

vunerabilization around the virus and opposing any return to the pedagogy of panic and fear. 

 

KEYWORDS: Magazine covers. HIV/Aids. Audioverbovisual text. Sexuality. Homosexuality.  

 

Introdução 

 

28 anos separam duas capas de revista. A primeira delas foi publicada em abril de 1989 

pela Veja. A parte superior do corpo de Cazuza é exibida com os seguintes dizeres: “Cazuza: uma 

vítima da Aids agoniza em praça pública”. A segunda capa é de agosto de 2017, veiculada pela 

revista Galileu. Na capa, o youtuber Gabriel Estrela aparece abotoando um casaco vermelho e se 

pode ler como chamada principal: “Eu vivo com HIV”. Logo abaixo, a frase em letras menores: 

“E o preconceito é a pior parte”. Embora as capas tenham sido elaboradas por revistas 

editorialmente bem diferentes, ambas podem trazer pistas sobre a relação histórica do HIV (Vírus 

da Imunodeficiência Humana), da Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) e da 

homofobia, bem como a pulverização dessas questões no tecido social.  

Desde que apareceram os primeiros casos de infecção com o HIV, no início da década de 

80, uma enxurrada de informações tomou conta do cenário midiático. A disputa pelos sentidos 

em torno do HIV e da Aids fez do fenômeno muito mais que uma questão médica e biológica, 

tornando-se uma problemática social e política (CARVALHO, 2009). Um equívoco médico e 

científico motivado pela divulgação de resultados e informações parciais e superficiais foi 

suficiente para criar um amálgama entre o vírus e seus “preferidos”: prostitutas, imigrantes 

haitianos, usuários de drogas endovenosas, hemofílicos e pessoas LGBT, especialmente homens 

gays. 

Passados mais de 35 anos desde o início da epidemia muita coisa mudou, como o 

aperfeiçoamento dos coquetéis antirretrovirais para tratamento, as campanhas de testagem, a 

ampla distribuição de preservativos e etc. Embora a qualidade de vida já seja possível para 

pessoas soropositivas e a politização do vírus tenha sido essencial para evitar uma medicalização 

naturalizada, a permanência do poder simbólico e discursivo em torno do HIV e da Aids é atual 

(KOTTOW, 2010)  

Do tom alarmista de 1980 à incorporação na cobertura rotineira sobre HIV e sobre a Aids 

na década de 90 e nos anos 2000, até a capa da Galileu em 2017, o que podemos vislumbrar de 
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transformações e continuidades na abordagem do tema pelas mídias?  Nessa direção, o objetivo 

desse artigo é discutir o que essas capas dizem sobre o que é viver com HIV em determinado 

tempo-espaço e como conformam uma imagem sobre a experiência da soropositividade. 

Mas, antes de avançar, gostaríamos de esclarecer porque voltamos nossa atenção para 

uma capa de 1989. Destacamos que é fundamental resgatar o passado em tempos de limitações 

das liberdades individuais e conservadorismo que se manifestam, por exemplo, em uma retórica 

que pretende justificar o aumento na taxa de infecção pelo HIV de jovens homossexuais por 

argumentos moralistas e equivocados. “É falta de memória” ou “é culpa dos aplicativos de 

pegação”3. Contudo, que memória é essa que se quer resgatar? Há que serve essa memória? 

Tomamos essa inquietação como ponto de partida para esse trabalho. 

Para operacionalizar teórica-metodologicamente nossa investigação tomamos as duas 

capas como textos audioverbovisuais, assim como proposto por Gonzalo Abril (2007). Segundo o 

autor, os textos podem ser interpretados a partir de três dimensões que se interconectam na 

produção de significação: a mirada, a visualidade e a imagem. A partir dessa chave analítica, 

vislumbram-se os sentidos, as invisibilidades, os interditos, as crenças e os posicionamentos 

políticos que emergem nas capas das revistas.  

 

Breve histórico do HIV e da Aids 

 

Junto ao surgimento dos primeiros casos públicos e confirmados de HIV e Aids em 1980 

nos Estados Unidos, emergiram também uma série de controvérsias relacionadas à nova 

patologia. O cenário inicial da epidemia foi marcado pela imprecisão e pânico gerados pela falta 

de conhecimento médico-científico diante de uma nova doença que tinha como característica uma 

agilidade própria: não só se espalhava exponencialmente entre as pessoas como levava suas 

vítimas a óbito com rapidez.  

Em um período em que as ciências, especificamente no campo da saúde, alcançavam 

certo prestígio e confiabilidade, uma vez que as grandes epidemias já eram consideradas 

superadas nos países desenvolvidos e que a cura do câncer já vinha sendo anunciada como 

                                                           
3 Disponível em https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/08/15/o-que-explica-a-disparada-de-

infeccoes-por-hiv-entre-jovens-brasileiros.htm. Acesso em 27 de outubro de 2017.  

 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/08/15/o-que-explica-a-disparada-de-infeccoes-por-hiv-entre-jovens-brasileiros.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/08/15/o-que-explica-a-disparada-de-infeccoes-por-hiv-entre-jovens-brasileiros.htm
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próxima, a Aids aparece questionando essa realidade (CAMARGO JR., 1994). As constatações 

iniciais de profissionais e organizações da saúde foram possíveis através de generalizações feitas 

a partir da recorrência de sintomas em pacientes, como o emagrecimento acentuado e o 

aparecimento de outras doenças como o Sarcoma de Kaposi e a pneumonia. Contudo, não se 

sabia para além de hipóteses que doença era aquela, como era transmitida, qual o agente 

etiológico e como tratá-la.  

Dos equívocos da medicina clínica e epidemiológica desenharam-se os denominados 

grupos de risco: homens gays, prostitutas, imigrantes haitianos, usuários de drogas endovenosas e 

hemofílicos. Em 1981, por exemplo, o Centro de Controle de Doenças Americano (CDC) 

nomeou o novo fenômeno como GRID, Gay Related Immune Deficiency (Imunodeficiência 

relacionada a gays, em tradução livre).  Das “vítimas preferidas” os hemofílicos eram os que 

menos receberam a condenação moral que vinha junto aos sintomas físicos.  

A imprecisão e a incerteza desse momento inicial ganhou aderência junto à mídia, 

especificamente ao jornalismo, dando o tom das informações que circulavam (FAUSTO NETO, 

1999). Desse modo, uma disputa de sentidos em torno do que era o HIV/Aids foi travada entre os 

atores sociais que integravam o cenário: movimentos sociais, profissionais da saúde, cientistas, 

organizações governamentais e as próprias mídias. (CARVALHO, 2009; 2012). Afinal, o que era 

a nova doença e quais suas dimensões, não só médicas-científicas, como sociais e políticas?  

Além dessa pergunta, outro questionamento anterior se faz pertinente. Por que a Aids 

reverberou com tamanha intensidade e o que guarda de diferente de outras patologias com altas 

taxas de letalidade que se espalharam pelo mundo como pragas e pestes? Uma das hipóteses, 

segundo Camargo Jr. (1994), é que a epidemia estava entrelaçada intimamente com a 

sexualidade, tabu em diferentes níveis na nossa sociedade e que por isso vinha sendo interpretada 

como castigo pelos discursos conservadores. Contudo, a especificidade estava além das questões 

amplas da sexualidade. Antes disso, o HIV e a Aids estavam ligados às sexualidades tidas como 

“desviantes”, especialmente aos homens gays.   

A patologização das homossexualidades está presente em diferentes momentos da 

história do Ocidente e o surgimento do HIV veio mais uma vez amalgamar as identidades gays à 

noção de risco e doença. Tal dimensão desencadeou dois movimentos correlatos. Por um lado, 

houve um recrudescimento da homofobia, que podia ser justificada e naturalizada com base em 

taxonomias e explicações científicas. Os homens gays que padeciam com a doença eram as 
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vítimas que mereciam o sofrimento que estavam sujeitos. Era castigo de Deus (MISKOLCI; 

PELÚCIO, 2009).   Por outro lado, a discriminação de pessoas que eram acometidas pela doença 

ou das outras que se situavam no espectro virtual de vítimas em potencial, intensificou laços de 

solidariedade e luta contra o preconceito (CARVALHO, 2009; CAMARGO JR., 1994). Nesse 

sentido, as pessoas se organizaram em torno de instituições ou iniciativas não governamentais 

para lutarem por direitos e combater os preconceitos. Encontrar e reivindicar espaço nas mídias 

noticiosas era, inclusive, uma das frentes de atuação desses movimentos.  

A pressão por parte dos movimentos sociais e os avanços das descobertas científicas 

foram tensionando no decorrer do tempo as crenças relativas ao HIV/Aids. A descoberta do 

agente etiológico causador da doença, o esclarecimento sobre formas de contágio e o 

desenvolvimento de medicamentos antirretrovirais para o tratamento ajudaram a desmistificar o 

pânico em torno da epidemia. Contudo, atualmente, organizações institucionais como a Unaids4 

ainda destacam que o estigma e preconceito são centrais no que impede não só a prevenção como 

a adesão ao tratamento por pessoas soropositivas. Variáveis como a situação socioeconômica, 

raça e a LGBTfobia são, por exemplo, vulnerabilizadores em relação HIV e dificultam os 

acompanhamentos terapêuticos.  

 

Sobre as capas das revistas Veja e Galileu 

 

Em 26 de Abril de 1989 a revista Veja, da Editora Abril, publicava uma das capas mais 

controversas da sua história. A manchete “Cazuza - vítima da Aids agoniza em praça pública” e a 

imagem em primeiro plano do artista constituiam a capa da publicação, que também tinha no 

canto superior esquerdo uma pequena foto de Ulysses Guimarães seguida do título “O PMDB em 

xeque-mate”. Essa era a edição 1.077 da revista que já estava no seu 23º ano de publicações. O 

título principal era a chamada para a reportagem de Ângela Abreu e do editor Alessandro Porto. 

A foto de Cazuza foi feita por Sérgio Zallis.  

Agenor de Miranda Araújo Neto, ou Cazuza, foi um cantor de pop rock brasileiro que 

alcançou o sucesso ainda jovem. Após integrar a banda Barão Vermelho, lançou-se na carreira 

solo. Cazuza emplacou hits como Exagerado, Bete balanço e outros como O tempo não para e 

                                                           
4 Disponível em <http://unaids.org.br/2017/10/unaids-alerta-que-o-estigma-e-discriminacao-relacionadas-ao-hiv-

estao-impedindo-o-acesso-servicos-de-hiv/>Acesso em 19 de out. 2017. 

http://unaids.org.br/2017/10/unaids-alerta-que-o-estigma-e-discriminacao-relacionadas-ao-hiv-estao-impedindo-o-acesso-servicos-de-hiv/
http://unaids.org.br/2017/10/unaids-alerta-que-o-estigma-e-discriminacao-relacionadas-ao-hiv-estao-impedindo-o-acesso-servicos-de-hiv/
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Ideologia, quando já tinha anunciado publicamente o HIV. Sua imagem era associada aos signos 

da rebeldia, da contestação e da agitação de uma vida pouco tradicional. O cantor foi uma das 

primeiras celebridades brasileiras a assumir a bissexualidade publicamente, tema que atravessa 

suas canções e marcavam sua personalidade única. O vírus foi identificado em seu organismo 

quando o cantor tinha por volta dos 27 anos, no auge da carreira. Cazuza faleceu em 1990, um 

ano após a publicação da Veja, tornando-se um dos símbolos da Aids no Brasil.  

A repercussão da capa, que está no ranking de mais conhecidas e controversas da Veja e 

que reverbera até os dias de hoje, também foi intensa em abril de 1989. Os movimentos sociais 

que acolhiam pessoas soropositivas e também os movimentos LGBT apontaram o ódio e o 

desrespeito estampados na capa da revista, não só direcionados ao próprio artista como em 

consequência as demais pessoas soropositivas. Cazuza também revelou seu desapontamento e 

indignação com a publicação em entrevista à Folha de São Paulo5.  

Saltemos agora 28 anos. Em agosto de 2017 a revista Galileu, da Editora Globo, lançou 

sua capa com o youtuber Gabriel Estrela. “Eu vivo com HIV e o preconceito é a pior parte” era a 

manchete da revista. A capa ilustra a reportagem feita por Nathan Fernandes em parceria com 

Gabriel Estrela em que são entrevistadas várias pessoas soropositivas. O texto chama atenção 

para os atravessamentos como de gênero e raça que configuram de diferentes formas os modos de 

viver com HIV. 

Gabriel Estrela, que figura na capa, é um jovem pernambucano que fez da sorologia 

positiva fonte de criação artística. Assumidamente gay, após receber o diagnóstico desenvolveu 

uma peça de teatro em que era abordada a temática do HIV.  Posteriormente começou a publicar 

vídeos em seu canal no YouTube, o Projeto Boa Sorte6. Em seus vídeos, Gabriel busca esclarecer 

questões que envolvem não só o tratamento do HIV como outros temas que tangenciam a 

sorologia, como as relações familiares, afetivo-sexuais, etc. O artista tornou-se referência na 

divulgação de informação como resposta ao HIV, participando sempre de congressos e palestras, 

como da Unaids e do Ministério da Saúde. 

A revista Galileu circulou nas bancas e nos ambientes digitais, apostando inclusive em 

uma narrativa transmídia. Vídeos gravados especialmente para a reportagem foram 

disponibilizados no site da revista e traziam informações extras daquelas contidas na publicação 

                                                           
5 Disponível em < http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1989/04/26/> Acesso em 27 de outubro de 2017. 
6 Disponível em < https://www.youtube.com/channel/UCcg2yzyxjl1Lc8LMjo6y1Tg> Acesso em 27 de outubro de 

2017.  

http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1989/04/26/
https://www.youtube.com/channel/UCcg2yzyxjl1Lc8LMjo6y1Tg
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física. A possibilidade de circulação da capa e da reportagem no ambiente digital fez com que 

fosse possível “avaliar” a repercussão da revista entre os usuários/leitores. As controvérsias 

foram tantas que a própria publicação fez uma nova matéria para seu site intitulada “8 

comentários que provam que nossa capa sobre HIV é importante”7. O conteúdo da publicação é 

de comentários preconceituosos e/ou de pessoas com informações equivocadas que discordavam 

da capa e do conteúdo da reportagem.  A reação dos usuários revelou aquilo que já estava 

indicado na capa da publicação, “o preconceito é a pior parte”, indicando para aquilo que não se 

transformou em relação aos sentidos e valores atribuídos ao HIV.  

Cabe lembrar que as duas revistas pertencem a editoras diferentes, foram publicadas em 

momentos muito distintos e não tem a mesma proposta editorial. Enquanto Veja é uma revista 

que se anuncia como jornalística e informativa, tomada como exemplar de um modelo político-

editorial mais conservador, Galileu é uma publicação voltada para a divulgação do conhecimento 

científico que se pretende mais plural. Contudo, longe de desconsiderar essas variáveis, 

gostaríamos de aproximar as duas capas compreendendo-as como exemplares de momentos 

específicos e sintomáticos de uma dada conjuntura social. Agora que as capas foram 

apresentadas, faremos uma breve incursão na abordagem sobre os textos audioverbovisuais de 

Gonzalo Abril a fim aplicá-la em nossa análise.  

 

A trama dos textos audioverbovisuais  

 

Gonzalo Abril (2007; 2010; 2012) busca em uma abordagem sociossemiótica 

compreender os processos de significação de textos audioverbovisuais de uma “cultura visual”. 

Como textos audioverbovisuais o autor entende as unidades comunicativas que se sustentam em 

práticas discursivas e que estão inseridas em uma rede textual (ABRIL, 2012, p. 16). A metáfora 

do arquipélago é recorrente para compreender a abordagem do autor: o texto é visto como uma 

“ilha” que está situada em relação a um conjunto de outras “ilhas” que formam o arquipélago. É 

daí que surge a ideia de trama ou de rede textual, uma vez que não há texto que não se relacione 

com outros e que por isso seu interior não reflita as matrizes culturais que o sustentam. A 

                                                           
7 Disponível em < http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/08/8-comentarios-que-provam-que-nossa-

capa-sobre-hiv-e-necessaria.html> Acesso em 27 de outubro e 2017.  

http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/08/8-comentarios-que-provam-que-nossa-capa-sobre-hiv-e-necessaria.html
http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/08/8-comentarios-que-provam-que-nossa-capa-sobre-hiv-e-necessaria.html
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abordagem de Abril, ancorada no pragmatismo da semiótica de Peirce, contribui para a 

interpretação de textos audioverbovisuais como processo, sem interpretações imanentistas.  

Para operacionalização da análise, destacamos as três dimensões fenomenológicas dos 

textos audioverbovisiaus conforme aponta Abril: visualidade, mirada e imagem. Contudo, é 

importante destacar que, ainda que o autor faça essa separação triádica, não existem fronteiras 

fixas entre uma dimensão e outra. Antes disso, são fluxos dinâmicos e processuais. Uma 

dimensão funciona como mediação para as outras, bem como no processo de semiose. Nesse 

sentido, faremos a análise das capas ancorada nessa categorização de modo a aprimorar nosso 

gesto reflexivo e apresentar os resultados com maior didatismo. Nessa direção, conheçamos 

melhor as categorias: 

Visualidade: diz do momento da percepção e do encontro estético e sensível com o 

objeto.  O que é visto diante de um objeto? Cores, formas, texturas e a composição fazem parte 

da “trama visual” que constituem os textos visuais. Segundo o autor, o que vemos é mediado por 

aquilo que sabemos, cremos, desejamos etc. Nesse sentido, o que é visível guarda estreita relação 

com o que é invisível.  Importante destacar que a visualidade seria uma “visão socializada”, 

fugindo de qualquer abordagem imanentista ou essencialista.  

Mirada: diz de modos de olhar e de regulações que conformam o olhar. Quais os lugares 

de onde se olha um texto visual e como esse texto também nos olha? A mirada diz de lugares de 

enunciação: espaços, tempos, práticas e sujeitos envolvidos no ato comunicativo. O olhar do 

leitor, segundo o autor, já está previsto no texto visual. Esses lugares de mirada devem ser 

espaço-temporalmente situados e compreendidos no contexto de uma prática discursiva. Por isso, 

as relações de poder devem ser levadas em consideração na interpretação dos textos visuais com 

o objetivo de compreendê-los discursivamente e em relação aos circuitos comunicativos.  

Imagem: remete à representação, da ordem do imaginário. As imagens nunca vêm 

sozinhas, segundo Abril (2010), por isso são compreendidas por meio das suas relações em rede. 

Os imaginários sociais são matrizes de produção e de reprodução das imagens, responsáveis por 

construir sentidos comuns e partilháveis. As imagens, nem sempre tomadas como algo 

necessariamente visual, integram o imaginário, são historicizadas e estão constantemente 

produzindo e reproduzindo sentidos no mundo.  

A ideia de um imaginário cultural ou matrizes culturais que sustentam a produção e 

reprodução de textos audioverbovisuais, bem como a abordagem das redes textuais, são 
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definitivas para a compreensão dos textos visuais que formam o corpus desta análise. O 

“arquipélago” de textos sobre HIV e sobre a Aids é vasto e inclui uma carga simbólica e 

histórica. As manchetes de “peste gay” e “câncer gay” (CAMARGO JR., 1994) veiculadas no 

início da epidemia são exemplos emblemáticos desse processo, assim como as imagens de Tom 

Hanks no filme Filadélfia8. Essas imagens representam, além do preconceito e discriminação 

acentuados da época, um momento em que a sorologia positiva era dificilmente escondida devido 

às marcas corporais. Nessa altura o HIV era responsável por “tirar” do armário aqueles que não 

haviam publicamente assumido sua sexualidade, no caso de soropositivos LGBT.  

Uma vez apresentadas as capas e os operadores teóricos, partimos para nossa reflexão 

analítica.  

 

Revista Veja e as relações de abjeção 

 

Figura 1: Capa da revista Veja, nº 1.077. 

 

                                                           
8 O filme de 1993, estrelado por Tom Hanks e Denzel Washington, conta a história de um advogado gay 

estadunidense que é demitido depois que os profissionais da firma em que trabalhava começaram a reconhecer sinais 

de infecção pelo HIV. O protagonista então recorre ao sistema jurídico para provar a inconstitucionalidade de tal 

demissão. No filme, baseado em uma história real, fica claro o enfraquecimento do corpo e os sofrimentos gerados 

pela discriminação. Filadélfia foi um dos primeiros e até hoje mais emblemático filme hollywoodiano que aborda 

questões ligadas ao HIV, Aids, homossexualidade e homofobia. 
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Fonte: Acervo digital Editora Abril (1989) 

 

Visualidade: o rosto de Cazuza está centralizado na capa, em contraposição a uma 

parede em tons de rosa claro, que indicam certa intimidade e interioridade para a imagem, 

trazendo a sensação de que a foto foi tirada dentro de uma casa - provavelmente a do cantor. No 

canto superior direito o logotipo da revista vem em vermelho, cor associada ao símbolo de 

resposta ao HIV e que, por ser uma cor quente, também é apelativa e remete aos signos de sangue 

e saúde. Parte do logotipo está sobreposta pela foto de Cazuza, o que evidencia ainda mais a 

importância atribuída à foto do cantor.  

No canto esquerdo superior uma pequena foto de Ulysses Guimarães e o título “O 

PMDB em xeque-mate”. A forma como a tarja amarela é colocada, na diagonal superior, separa 

completamente essa notícia política da imagem de Cazuza. A foto de Ulysses é colocada de 

forma distanciada do restante da capa, não deixando margens para confusão entre os assuntos.  

A foto de Cazuza está em primeiro plano, o que deixa ver com detalhes os traços do 

rosto e do pescoço do cantor, bem como de suas mãos que estão colocadas de forma cruzada 
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sobre os ombros. Do lado esquerdo da foto há uma leve sombra sobre o rosto de Cazuza, que 

sugere uma opacidade e nebulosidade na foto. O cantor está com um casaco cinza, que também 

remete a uma interioridade e frieza.  

Os braços cruzados são bastante emblemáticos da foto. Ao mesmo tempo em que o 

primeiro plano e o olhar direto de Cazuza para a lente da câmera possam sugerir certa 

proximidade e busca de cumplicidade com o leitor, os braços cruzados criam um distanciamento 

e uma clausura da figura fotografada. É como se o cantor tivesse que se proteger, ou até mesmo 

se esconder e se distanciar do resto das pessoas. Nesse sentido, observa-se uma tensão entre a 

proximidade que a capa sugere, no sentido de aproximar-se da intimidade do cantor em um 

momento íntimo e ao mesmo tempo de distanciamento, que propõem um sofrimento solitário e 

recluso, como deveria ser o daqueles que tinham HIV e potencialmente poderiam “contaminar” a 

sociedade.  

Cabe ainda destacar que a manchete da capa vem escrita em fontes brancas, que 

contrastam com a imagem escurecida pela blusa do cantor. O nome “CAZUZA” vem 

centralizado, em caixa alta e com um sublinhado em linha vermelha, o que focaliza mais 

intensamente o nome do cantor. Logo abaixo, a frase “Vítima da Aids agoniza em praça pública” 

vem como uma legenda para a fotografia. 

Mirada: A revista tem lugares escorregadios de posicionamento com essa capa. Ao 

chamar Cazuza de vítima e trazer a imagem de uma pessoa fisicamente fragilizada nos parece que 

o intuito é criar certa empatia com o leitor, para que esse se solidarize com Cazuza ou até com as 

demais pessoas soropositivas. Contudo, a construção exagerada da imagem de uma pessoa 

enferma somada a uma construção frasal que diz “agoniza em praça pública” mostra o real 

posicionamento da revista, que é de juíza em relação à situação do cantor. Ao sentenciar Cazuza 

à morte como o faz, mostrar seu sofrimento de forma desrespeitosa e basear-se na ideia de uma 

praça pública, Veja se posiciona diretamente nesse lugar do juiz moral. Nesse sentido, a revista 

constrói uma praça pública para expor o cantor e convoca seus leitores a se posicionarem na cena 

do julgamento e com isso assistirem a “agonia” de Cazuza.  

Imagem: em relação aos imaginários sociais que integram a textualidade dessa capa 

podemos evidenciar as demais imagens que circulavam no contexto da época e que também 

compunham uma associação pejorativa das pessoas com HIV ou que desenvolveram a Aids. A 

magreza e os cabelos ralos acionam diretamente esse imaginário e a figura do doente, como no já 
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citado exemplo do filme Filadélfia. Além disso, a ideia de uma praça pública também está 

ancorada em imaginários sociais, uma vez que a praça pública é o lugar em que a sociedade se 

encontra para assistir ou se informar sobre os acontecimentos de determinado contexto.  

A imagem do “moribundo” em praça pública se relaciona diretamente com os processos 

de produção da abjeção que compõem as estruturas sociais, particularmente quando envolvem 

corpos LGBT e o contexto do HIV/Aids. O abjeto é sempre aquele que está fora da curva e do 

centro, que se estabelece pela anormalidade, mas que sua existência é fundamental para a 

manutenção do que é normal e saudável. As relações de abjeção em um contexto heteronormativo 

implica na construção de corpos “exemplares” e potencialmente sacrificáveis para a manutenção 

de uma estrutura arraigada nas assimetrias de gênero e controle sexuais.  

 

Revista Galileu e a figura do herói 

Figura 2. Capa da revista Galileu, nº 313. 

 

Fonte: Acervo digital revista Galileu (2017) 
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Visualidade: Na capa prevalecem basicamente os tons de vermelho, o branco e o preto. 

O vermelho compõe o fundo da capa e está sobreposto com outro tom de vermelho do paletó de 

Gabriel Estrela, posicionado em uma fotografia de plano médio no centro da página. O vermelho 

e branco - das roupas do fotografado e da revista - sinalizam para o símbolo da Aids amplamente 

difundido que também é aplicado com essas duas cores. Além disso, o excesso de vermelho na 

capa também tem um caráter apelativo que chama atenção do olhar do leitor.  

Gabriel Estrela encara a câmera e o leitor com olhar desafiante. Há um semblante sério, 

sem sorrisos, mas que não é necessariamente robusto. A posição dos braços e das mãos, que 

abotoam o paletó, também sinaliza para um posicionamento em certa medida combativo diante 

das lentes. 

A manchete da revista vem escrita em fontes brancas e caixa alta, situada na altura do 

abdômen de Gabriel, seguida da frase “e o preconceito é a pior parte”. Outras informações 

também em fonte brancas, porém em escala menor, estão na parte superior da capa. Do lado 

esquerdo, uma seta liga o corpo do fotografado aos dizeres “Gabriel Estrela, youtuber recebeu o 

diagnóstico há 7 anos”. Do lado esquerdo, a chamada da reportagem. Ambas as informações não 

são centrais na capa, nem mesmo o nome do fotografado, mostrando a valorização desse 

personagem enquanto um “anônimo” e não como famoso.  

Na parte superior da revista há chamadas para outras matérias que compõem a 

publicação. É no canto superior esquerdo que vem o logotipo da Galileu, em caixa alta e com 

letras pretas, contrastando com o fundo branco. Esse mesmo cabeçalho da revista é replicado de 

forma muito similar em suas outras publicações mais recentes. As cores mais neutras também 

apontam para um lugar de pretensa neutralidade que publicação visa reforçar, inclusive por seu 

caráter científico.   

Mirada: na análise da capa é possível perceber um posicionamento político contundente 

da revista. É como se tanto Gabriel quanto a publicação olhassem para o leitor e questionassem 

sobre a realidade preconceituosa e discriminatória que ainda marca a experiência das pessoas 

soropositivas. O leitor é convocado a se posicionar e refletir diante desse cenário. A enunciação é 

feita no sentido de olhar não para a pessoa soropositiva, como fez Veja, mas de lançar o olhar 

para a sociedade, de onde vem os processos de exclusão que dificultam a vida de uma pessoa 

com HIV.  
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É pertinente destacar também que a frase está em primeira pessoa, o que indica que foi 

dita por Gabriel. Dessa forma, é como se a revista se colocasse como suporte de veiculação de 

um apelo que não é ela que diretamente o faz (embora faça coro), mas que é enunciado pela 

própria pessoa que experimenta a realidade de viver com HIV. A voz aqui não é da publicação, 

mas da pessoa que vive com o vírus.  

Imagem: na dimensão dos imaginários alguns pontos são cruciais. O primeiro deles é 

que a construção verbal, especialmente com o termo “vivo” remete a outra perspectiva daquela da 

sentença de morte dada pela Veja. O verbo viver, associado ao HIV, vem descolar com todo um 

imaginário em que o vírus é fatal ou que impossibilita a vida de alguém. Nesse sentido, as ideias 

de vida e de um futuro possível rompem com um imaginário social em torno das experiências de 

soropositividade e a sorologia deixa de ser uma sentença de morte.  Desse modo, a ênfase no 

viver nos parece indicar uma quebra com um imaginário imagético da doença e da mortalidade 

associadas ao HIV. 

Outro ponto que se relaciona com os imaginários é da ordem das associações possíveis a 

partir da leitura da fotografia da capa. O posicionamento de Gabriel, suas roupas e o plano da 

fotografia remetem diretamente a outras revistas masculinas. As capas das revistas Alfa e GQ são 

exemplares dessas imagens, em que homens de terno encaram os leitores a partir de seus lugares 

de sucesso. Tal percepção nos leva a indagar sobre determinadas performances, ancoradas muitas 

vezes em relações de gênero cristalizadas, que configuram os sentidos em torno dos corpos 

masculinos em revistas (BUTLER, 2003). Essas imagens carregam signos associados às 

masculinidades. O terno é elemento central nesse sentido - de alguém que se deu bem e fez 

sucesso, podendo agora partilhar da sua experiência.  Por detrás dessas imagens, há uma ideia de 

herói muito forte, daquele que enfrenta obstáculos no decorrer da sua jornada olímpica para 

provar, no caso da sociedade contemporânea, sua hombridade.   

 

Considerações finais 

 

A partir da nossa aproximação analítica que visava compreender os modos de aparição do 

HIV e da Aids e os valores e sentidos atribuídos as experiências soropositivas, observa-se que a 

capa da Veja atribui uma sentença de morte a Cazuza, colocando-o como um doente que agoniza 

diante dos olhares públicos por causa de seus “pecados”. Há a construção da figura do abjeto: o 
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outro marginalizado e excluído, portanto, passível de ser violentado simbolicamente na capa da 

revista. O abjeto serve de parâmetro e exemplo para a constituição normativa dos “normais” e 

nesse caso, “saudáveis”, especialmente no que tange às regulações da sexualidade (BUTLER, 

2003). Nesse sentido, a trama textual composta pela Veja em sua capa revela o componente moral 

na sua constituição. Moralidade essa que faz da publicação estar apta a julgar e condenar.   

Contudo, para nós, a ideia de abjeção se aplica mesmo a caracterização da própria revista. 

Em um nível desumano e desrespeitoso, Veja encarnou visualmente em sua capa o preconceito e 

a violência. Desse modo, abjeta é a revista que produz e publica uma capa como essa e que agora 

há de servir no mínimo como exemplo para que tais formas de falar sobre o HIV não se repitam.  

Já em Galileu uma virada semântica aponta para a construção de uma possibilidade de 

futuro para pessoas soropositivas, em que a “culpa”, se é que ela existe, está situada na sociedade, 

responsável por manter os preconceitos em relação às pessoas com HIV. Em Galileu o que está 

em jogo é um comprometimento ético. O leitor é eticamente implicado diante da figura que o 

encara e afirma ser o preconceito o grande obstáculo em uma experiência de soropositividade. A 

capa também constitui a imagem da pessoa soropositiva a partir de uma representação arquetípica 

do homem bem-sucedido que dialoga fortemente com uma ideia de herói e vencedor de desafios. 

Há, portanto, uma virada significativa de sentidos em torno do HIV e da experiência da 

soropositividade a partir das duas revistas, que parece ser representativa a partir da dicção moral 

e do posicionamento ético diante do outro.  

Para que essa análise possa ser melhor compreendida, é fundamental resgatar que essas 

capas de revista são elementos indicativos do momento social e das questões culturais e políticas 

do contexto de emersão. Desse modo, as capas são inscritas por um conjunto de atravessamentos 

institucionais, sociais e econômicos que sustentam e se mostraram a partir das imagens.  

Antes de finalizar nossas considerações, gostaríamos de voltar para uma das questões que 

movimentaram essa análise, a saber, da retórica em torno da “falta de memória” dos jovens 

contemporâneos. Cabe destacar que memória e esquecimento caminham lado a lado. O apelo 

político em torno da valorização e resgate da memória é crucial em discussões em torno de 

acontecimentos marcantes que envolvem, principalmente, processos de desumanização e 

violência extrema. Ditaduras e genocídios são exemplos paradigmáticos em que a memória vem 

atravessada de fortes questões políticas e sociais. Salvo as devidas proporções da comparação, o 

que essa necessidade de memória em torno do HIV e da Aids revelam? 
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Quando se argumenta que falta memória aos jovens, o que está geralmente implícito nesse 

discurso é que falta exemplo de pessoas que morreram e/ou sofreram em decorrência do vírus. 

Nesse sentido, em nome desse resgate histórico, se esquece que as pessoas soropositivas no início 

da epidemia sofreram com o preconceito tanto quanto com os efeitos físicos do HIV; que o vírus 

foi fortemente interpretado com vieses moralistas, conservadores e homofóbicos; e também se 

esquece de que a pedagogia do medo, do pânico e da criação dos abjetos, conforme mostrou a 

capa da Veja, não vão funcionar como métodos de conscientização para prevenção ao vírus.  

Ao contrário das boas intenções em torno da memória, esquecem-se fundamentalmente 

das variáveis sociais, culturais, políticas e econômicas que incidem diretamente no aumento dos 

números de infecção com o vírus e na dificuldade de adesão ao tratamento antirretroviral. Apelar 

para essa memória é atualizar um jogo de culpabilização dos sujeitos e cair novamente nos 

julgamentos moralistas, fugindo de qualquer comprometimento ético. Por fim, caso a memória 

precise ser resgatada, que seja com vias a superar o que ainda não se superou: o próprio 

preconceito.  
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