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homossexualidade, conjugalidade e HIV/AIDS

Estudo de caso de um casal 
homossexual masculino sorodiferente 
para o HIV/AIDS 
Pesquisa qualitativa que teve como objetivo conhecer as vivências e as repercussões da sorodiferença para o HIV/AIDS 
na vida afetivo-sexual de um casal homossexual masculino. Utilizou-se como método o estudo de caso sob a ótica da 
Teoria Geral de Sistemas e da Família em Desordem. Os dados foram coletados por meio de uma entrevista com roteiro 
estruturado no Centro de Controle de Doenças Infectocontagiosas da UNIFESP, nos meses de maio, setembro e outu-
bro de 2004. Os principais resultados foram a triangulação afetivo-sexual do casal enfrentando dificuldades e alegrias 
na revelação da soropositividade para o HIV e na vivência sorodiferente; estabelecimento de papéis de cuidador e ser 
cuidado; a criação de uma rede de apoio ao casal; além de medos e incertezas diante do futuro.
Descritores: HIV, Síndrome de imunodeficiência adquirida, Homossexualidade, Cônjuges. 

This research was aimed to know the HIV/AIDS serodiference experiences and repercussions of a male gay couple into 
their affective and sexual lives. The method adopted for this study case was based upon the Theory of System and Fami-
ly in Clutter. Data were collected on may, september and october in 2004 and the struturelized interviews were taken at 
UNIFESP Control Center of Infectum-Contagious Illnesses. The main results were: the affective-sexual triangulation of 
the couple, facing difficulties and joys in the HIV revelation and the serodiferent experiences; establishment of the roles 
of the one who takes care and the one who is taken care of; the creation of a supporting network for the couple, besides 
fears and uncertainties about the future.
Descriptors:  HIV, Adquired imunodeficiency syndrome, Homosexuality, Spouses.

Investigación cualitativa con objetivo de saber las  vivencias e repercusiones de la sorodiferencia para el VIH/SIDA en 
la vida afectivo-sexual de una pareja homosexual masculina. Se  utilizo como método el estudio de caso por la óptica de 
la Teoría Sistemica  y de la Familia en Desordene. Los datos fueron colectados en mayo, septiembre y octubre de 2004 
por medio de una entrevista en el Centro de Controle de las Enfermedades Contagiosas de la UNIFESP. Los resultados 
principales fueron: la triangulación afectiva y sexual; dificultades y alegrías en la revelación del VIH y en la experiencia 
serodiferente; establecimiento de funciones de cuidador y ser cuidado; la creación de una rede de apoyo a la pareja,  
además, de miedos y  incertidumbres frente al futuro.
Descriptores: VIH, Sindrome de la imunodeficiencia adquirida, Homosexualidad, Conjuges.
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INTRODUÇÃO

ASíndrome da Imunodefi ciência Humana (AIDS) vem trazendo 
consigo diversas consequências psicossociais na vida de seus 

portadores, inclusive importantes conotações no âmbito familiar 
ou na relação existente entre a pessoa portadora e os elemen-
tos representativos como família, que vão desde sentimentos de 
perda e fragilidade até expressões como o isolamento social e o 
rompimento de relações familiares1.

A família que se afasta do tipo de modelo racional familísti-
co, ou família nuclear burguesa pode, ainda hoje, ser chamada 
por alguns de família “desestruturada” ou “incompleta”. O fato 
de ser dita diferente dos modelos estabelecidos pode causar pro-
blemas em determinados grupos sociais2.

As famílias que agem de forma não semelhante às conven-
ções podem estar sujeitas aos mais diversos tipos de retaliações 
sociais, como agressões verbais, físicas ou exclusões3. Neste sen-
tido as diversidades de uniões ou formações familiares podem 

Artigo extraído da Dissertação de Mestrado com o mesmo título defendida em 2006 na Universidade Federal de São Paulo.
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ser vistas como inadequadas e diferenças podem não ser bem 
compreendidas ou aceitas.

Dentre essas diferenças podem-se encontrar as parcerias ho-
mossexuais, que sempre estiveram presentes na história da hu-
manidade, mas que receberam diversas for-
mas de tratamento em diferentes culturas. 
Nesse percurso, ao longo dos anos, encon-
tra-se desde a harmônica aceitação social, 
como vista na cultura grega e romana, pas-
sando pelas chamas da Inquisição, até al-
cançar as cercanias do tempo atual4.

As pessoas com orientação homosse-
xual, por não terem status legal de casa-
mento, na maioria dos países, ao expe-
rienciarem a doença crônica ou morte do 
parceiro, podem perder todos os benefí-
cios conquistados a dois. Até o luto pela 
morte de um parceiro geralmente é feito 
em isolamento, quando a relação era se-
creta ou reprovada pela família ou pela 
comunidade. É importante destacar que 
outras perdas entre esses casais são tam-
bém vivenciadas sem a vigência da morte 
de um dos parceiros, decorrentes da cultu-
ra atual, que tem criado cercanias homos-
sexuais, em que gays e lésbicas são afas-
tados do que se tem consolidado como 
“normal”, restando a eles, por vezes, o 
viver em guetos e mesmo assim sendo víti-
mas de preconceitos inaceitáveis5.

A AIDS aparece como agravante nes-
se contexto por suas repercussões sobre o 
universo da sexualidade humana, em particular na homosse-
xualidade. Herbert de Souza, sociólogo, também conhecido 
como “Betinho”, dizia que o vírus da imunodefi ciência hu-
mana (HIV) vinha associado a uma coisa já lembrada e muito 
brutal para a nossa cultura enfrentar: a morte. A AIDS vinha 
dizer assim: “Convençam-se de que todos são mortais”. Uma 
nova doença voltou a revelar para o século XX que a morte é 
absolutamente inevitável6.

Entretanto, a visão de cronicidade dada atualmente à AIDS 
pode gerar algumas complicações, sendo que a principal delas 
está na esfera preventiva. As pessoas, por vezes, desconhecen-
do a real vulnerabilidade que todos têm à AIDS, observando 
que esta síndrome tem recebido envoltório de doença “contro-
lável” com o uso dos “super-remédios”, além de ouvirem inú-
meros relatos de pessoas portadoras da doença há anos sem 
sintomatologia aparente e associa-se a tudo isso, o crescente 
descaso em realização de campanhas de educação e preven-
ção a populações específi cas, o que pode torná-la como banal 
em seus aspectos morbi-letais7.

Pontos de refl exão, como a prevenção, começaram a surgir 
entre as pessoas, mas ainda há preconceitos e medos frente a 
uma doença que tem sua corporalidade estigmatizada, assusta-
dora8 e, sendo assim, por vezes é pouco discutida francamente 
entre os casais.

Dentro dessa dinâmica, inserem-se muitos casais que, por ve-
zes, experienciam o fato de um parceiro ser soroconvertido para 

o HIV, mas o outro não, formando, portanto, os pares discordan-
tes ou sorodiferentes.

Este tão amplo assunto, das dinâmicas utilizadas pelos 
pares discordantes ao viver e conviver com a soropositivida-
de (em especial pares de orientação homossexual), é pouco 

abordado e mesmo pouco descrito na lite-
ratura de enfermagem. Tal fato pode vir a 
gerar certa inabilidade por seus profi ssio-
nais, o que pode limitar o alcance de suas 
atividades, ao qualifi carem a importância 
dessa vivência e o que ela promove na re-
lação desses casais, em seus mais diversos 
aspectos, ou mesmo em cada um dos ele-
mentos, singularmente.

Desta forma emergem as questões: “Que 
repercussões existem na vida de um casal 
homossexual masculino, quando um dos 
dois é infectado pelo HIV? Como vivenciam 
e/ou enfrentam a sorodiferença?”

Espera-se que os resultados deste estudo 
possam contribuir na geração de refl exões 
sobre acolhimento, aconselhamento e assis-
tência, além de, se possível, subsidiar ações 
preventivas de enfermeiros e outros profi s-
sionais da saúde a casais que experienciem 
tal fenômeno.

OBJETIVO
Conhecer quais foram às vivências e reper-
cussões da sorodiferença para o HIV/AIDS 
na vida afetivo-sexual de um casal homos-
sexual masculino.

METODOLOGIA
Tratou-se de um estudo de cunho qualitativo, em virtu-
de de abordar um universo de signifi cados, sentimen-
tos e aspirações com mais propriedade9. O método es-
colhido foi o estudo de caso que veio ao encontro da 
possibilidade de desvelar a singularidade do fato.

Foram utilizados como critérios de se-
leção dois pontos: que o casal fosse 
sabidamente sorodiferente e que o 
parceiro soronegativo não estivesse 
num provável período de janela 
imunológica, que varia de qua-
tro semanas a seis meses10. Os 
dados foram coletados com 
um casal homossexual 
masculino sorodiferente 
para o HIV/AIDS que fa-
zia acompanhamento 
ambulatorial no Cen-
tro de Controle de 
Doenças 
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"EM UM UNIVERSO 
CONTEMPORÂNEO NÃO É 

ALGO INCOMUM A FORMAÇÃO 
DE TRIÂNGULOS AMOROSOS 

E/OU SEXUAIS EM QUE 
TODOS OS ELEMENTOS DO 

SISTEMA EXERCEM E SOFREM 
INFLUÊNCIAS ENTRE SI, 

INCLUSIVE VIVENCIANDO AS 
CRISES E FEEDBACKS FRENTE 
ÀS EXPERIÊNCIAS DESSE TIPO 
DE RELAÇÃO, FATO PERCEBIDO 
NA HISTÓRIA DO CASAL DESTE 

ESTUDO"
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cardo eu convivi com uma outra pessoa por quase 10 anos e 
já havia algum tempo que não íamos à uma boate que costu-
mávamos frequentar no início do nosso relacionamento. Foi 
lá que conheci o Ricardo. Meu relacionamento com Éverton 
(seu namorado na época) era meio aberto, ou melhor, estava 
meio aberto, porque no começo da relação não era assim. 
Então nós tínhamos uma certa liberdade no sentido afetivo, 
até mesmo de sexo, e talvez tenha sido isso que me levou a 
conhecer outra pessoa. Para ser sincero Éverton e eu conhe-
cemos o Ricardo juntos”  (Bruno).

A escolha do cônjuge ou parceiro não se dá de forma 
uniforme entre as pessoas. Cada qual a experiência de for-
ma singular e com diversas repercussões para sua vida. Além 
disso, há a importância da compreensão sistêmica na forma-
ção de qualquer casal, isso porque é impossível escolher ou 
identifi car-se afetiva e sexualmente com alguém desconside-
rando as diferentes infl uências macro e microcósmicas que 
todos vivenciam13.

Em um universo contemporâneo não é algo incomum a 
formação de triângulos amorosos e/ou sexuais em que todos 
os elementos do sistema exercem e sofrem infl uências entre 
si, inclusive vivenciando as crises e feedbacks frente às ex-
periências desse tipo de relação, fato percebido na história 
do casal deste estudo.

Dentro de um relacionamento triangular vale pensar nas 
grandes possibilidades de afi rmação de desigualdades e/ou 
interesses entre os diferentes sujeitos, mas sempre os três ex-
perienciaram os acontecimentos, talvez individualmente, mas 
sempre de forma circular e inter-relacional. Percebe-se clara-
mente esse movimento nas narrativas dos sujeitos:

“Ele (Ricardo) virou amigo dos dois, mas o problema é que 
comecei a me apaixonar por ele. O Ricardo insistia que eu deve-
ria continuar com o Éverton, mas eu gostava dos dois. De formas 
diferentes, mas gostava de ambos. Mas chegou uma hora que 
não deu mais” (Bruno).

“Mas não pense que foi algo assim tão fácil (término do rela-
cionamento entre Bruno e Éverton). Não foi fácil nem para ele, 
nem para nós” (Ricardo). 

Dentro das relações conjugais existem vários mitos que 
persistem ao longo das décadas, de gerações a gerações, que 
causam nos grupos familiares e casais sofrimentos, por vezes, 
insuportáveis14.

Dentre esses mitos pode-se encontrar o da fi delidade. A fi -
delidade, pregada nas uniões heterossexuais, tem sido moti-
vo de debates ao longo de muitos anos15. Quem a descumpre 
pode sofrer consequências individuais, como a sensação de 
culpa, ou ainda externos, como a violência do cônjuge e/ou 
da sociedade. Diariamente lê-se em jornais notícias a respeito 
de crimes passionais. 

Encontram-se no universo homossexual contemporâneo ca-
racterísticas similares às heterossexuais. Nota-se um movimento 
que, há algumas décadas, se pensava inimaginável, ou melhor, 
pouco provável no mundo gay: a adoção de caracteres da vida 
conjugal idênticos aos dos heterossexuais13.

Dentre eles se destacam o da paternidade, o da união estável 
e o da fi delidade, como encontrada, por vezes, em algumas narra-
tivas de Ricardo, que dizia não aceitar que em sua relação com a 
pessoa amada entrasse outro alguém, embora tivesse participado 
dessa relação a três, inicialmente como o “terceiro elemento”. 

Infecciosas (CCDI) da Universidade Federal de São Paulo (UNI-
FESP) nos meses de maio, setembro e outubro de 2004. A coleta 
de dados foi realizada em três momentos. 

O primeiro momento serviu para conhecer o casal e des-
crever a eles, de forma abrangente e detalhada, o problema, 
o objetivo e a justifi cativa do estudo. Este primeiro contato 
permitiu aproximação e criação de vínculo. Neste momento, 
respeitando os aspectos éticos da pesquisa com seres huma-
nos, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (após prévia aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa da Unifesp) e a escolha de pseudônimos 
para que fossem tratados na pesquisa. Logo, os nomes Bruno 
e Ricardo foram escolhidos pelo casal para representá-los e 
Éverton para representar o parceiro anterior de Bruno (várias 
vezes citado nas entrevistas).

O segundo momento foi a coleta de dados sobre a história do 
casal, sua formação, a descoberta da soropositividade de um dos 
parceiros, os confl itos familiares, as difi culdades vivenciadas, os 
bons e os maus momentos, a doença crônica e suas implicações, 
as crises, as expectativas futuras e tudo o que pudesse emergir 
durante a entrevista.

O terceiro momento foi à volta aos sujeitos.
A análise das informações foi realizada sob a luz da Teoria Ge-

ral de Sistemas que pressupõe que o homem “interatua-com”, onde 
haja reciprocidade, circularidade, importante e a contínua troca de 
informações e infl uências11.

Em busca de complementar a teoria mencionada, também 
foi utilizada como referencial a obra Família em Desordem12 que 
aborda as mudanças da homossexualidade contemporânea e 
aponta a desconstrução dos paradigmas familiares.

Para realizar a análise dos dados foram percorridos os seguin-
tes passos: 1º. ordenação dos dados obtidos por meio da trans-
crição das entrevistas; 2º. classifi cação dos dados nos textos 
empíricos e teóricos com leitura rigorosa e crítica, na busca de 
categorias analíticas; 3º. reordenação das entrevistas procurando 
nelas propriedades necessárias para caracterizar as categorias; e 
4º. realização da análise crítica e relacional entre os dados empí-
ricos e as categorias selecionadas, com os referenciais adotados, 

no que tange a conjugalidade homossexual e 
sorodiferença para o HIV/AIDS.

RESULTADOS
A triangulação afetivo-sexual: as experi-
ências frente ao desejo e o amor 
Estamos juntos há mais de cinco 

anos, mas antes de conhecer o Ri-
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Enfrentando difi culdades e alegrias na revelação da soropositivi-
dade para o HIV e na vivência sorodiferente 
A AIDS é ainda hoje um dos maiores tabus e segredos familia-
res. Portanto, por mais simples que seja para algumas pessoas, 
cientistas, estudiosos ou ativistas, falarem abertamente sobre 
a AIDS, a revelação a outro sobre sua soropositividade não é 
uma ação fácil. Na verdade nem para quem a revela, nem para 
quem a ouve15.

“Assim que começamos a fi car juntos eu estava com mui-
to medo. Principalmente por conta da minha doença. Sim-
plesmente estava completamente atormentado com a ideia de 
revelar meu diagnóstico ao Ricardo. Eu tinha muito medo da 
reação dele, não imaginava como seria sua reação. Na verdade 
eu tinha medo de perdê-lo” (Bruno). 

Um ponto de extrema importância, e que talvez tenha sido um 
facilitador no enfrentamento da AIDS pelo 
casal, é que ambos já haviam vivenciado re-
lações conjugais sorodiferentes previamente. 
Este fato e os constantes diálogos que tinham 
sobre a AIDS aparentaram colaborar para que 
a estabilidade da relação de Bruno e Ricardo 
fosse mantida.

Do ponto de vista da desconstrução do 
discurso coletivo há um novo ponto mostra-
do por eles: a relação com o autocuidado 
do parceiro soronegativo. Muitos casais so-
rodiferentes têm difi culdades relacionadas 
à aderência às práticas do sexo protegido16 
e esta imagem também perpassa o imaginá-
rio social, levando alguns a apontarem tal 
relacionamento como uma espécie de “sui-
cídio” do parceiro soronegativo. Percebe-se 
isto nas narrativas a seguir.

“Na minha opinião isso é super normal. 
Quantas pessoas de repente fi cam com ou-
tras e não sabem o que este cara tem. Acho 
que as medidas de cuidados devem ser as 
mesmas quando você sabe o que o parceiro tem e quando 
você não sabe. O fato de saber o diagnóstico dele foi até me-
lhor, pois passei a ter mais consciência de que tinha que me 
cuidar mais. E procuro fazer isso sempre (....)  Parece que as 
pessoas pensam que um relacionamento deve ser só sexo. Na 
verdade o sexo faz parte da relação, mas não é tudo” (Ricardo). 

“Com a reação dele parece que me apaixonei mais ainda. 
Ele realmente gostava de mim e me aceitou mesmo com o ví-
rus” (Bruno).

O estabelecimento de papéis de “cuidador” e “ser-cuidado” 
“Quando ele me disse lembro que respondi que sabia muito 
bem como lidar com pessoas como ele, soropositivos. Tanto 
é que procuro cuidar dele da melhor forma possível. Vou nas 
consultas com ele, vejo se tem tomado os medicamentos direi-
tinho e no horário certo” (Ricardo).

Um estudo feito com casais heterossexuais sorodiferentes 
mostrou a existência da relação de “cuidador-cuidado” que 
emergiu das relações de gênero, nas quais as mulheres se posi-
cionavam como cuidadoras, mesmo quando eram elas que pre-
cisavam de cuidados. Cuidavam dos parceiros como forma de 

preservação da união marital e da família17.
Ao se relacionar esse estudo ao casal, notou-se que Bruno as-

sumiu o papel de ser cuidado por Ricardo. Este fato foi notado in-
clusive durante as entrevistas, quando foi necessário, por várias ve-
zes, pedir ao Ricardo que cedesse a palavra ao Bruno, que por sua 
vez, falava pouco ou apenas reiterava as afi rmações do parceiro.

Isto não quer dizer que Bruno não se comprometia a pró-
pria saúde. Sempre afi rmou que buscava melhorar ao máximo 
sua qualidade de vida, mas via no parceiro alguém que pudes-
se ajudá-lo incondicionalmente.

A criação de uma rede de apoio ao sistema-casal 
“Nós não moramos sozinhos, por enquanto. Ainda vivemos 
juntos com a mãe e a irmã dele. Elas são verdadeiramente dois 
anjos. Dormimos no mesmo quarto, mas em camas separadas, 
não por causa da família dele, mas sim por conta de outras pes-

soas que podem achar estranho” (Ricardo).
A mãe e irmã de Bruno foram as pri-

meiras a contribuir na formação da rede 
de apoio. Posteriormente o próprio casal 
percebeu a necessidade de ampliar suas 
relações de amizade, em especial, com as 
que refl etissem semelhança na identidade 
sexual, talvez ainda por sentirem-se “dife-
rentes”.

“Houve momentos em que mesmo com 
o apoio de minha família, nós nos sentimos 
muito sozinhos, mergulhados nos nossos 
problemas. Tanto é que um falava para o 
outro: ‘ – Estamos sem amigos, precisamos 
criar mais vínculos, de aumentar nossa rede 
de amigos.’ Precisávamos de amigos tam-
bém gays” (Bruno).

O estabelecimento de vínculos afeti-
vos com outras pessoas auxilia o casal no 
enfrentamento de crises e mesmo ao lidar 
com situações estressantes que permeiam 
sua convivência afetivo-sexual5.

Ao se pensar, em uma perspectiva sistêmica, as pessoas que 
compõem a rede de apoio, ou que se encontram dentro de um 
contexto de família ampliada, não só exercem importante força 
sobre o sistema-casal, como também são infl uenciadas por ele. O 
sistema ampliado, criado por Bruno e Ricardo manteve a recipro-
cidade, a circularidade e a retroalimentação, que são elementos 
contidos na interdependência e que reafi rmam a própria noção 
sistêmica, presente neste contexto familiar.

Dentro do princípio de relacionamento existe um mecanismo 
que os sistemas possuem e que visa à reorganização do todo, por 
meio da resolução de problemas e manutenção do sistema ou 
mesmo destruindo-o11. Este mecanismo recebe o nome de feed-
back. Os feedbacks não são derivados do modelo causa-efeito, 
mas sim do pensamento de circularidade e cibernética, no qual 
o todo participa e sofre ações dentro deste processo.

Com Bruno e Ricardo os feedbacks surgiram particularmen-
te com a aceitação dos familiares de Bruno quanto a sua orien-
tação sexual e seu desejo de conjugalidade.

O futuro diante da sorodiferença: os medos e as incertezas 
Os debates a respeito da sorodiferença para o HIV/AIDS sem-
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“Acho que não me perdoaria se o Ricardo pegasse esta do-
ença (....) Tenho muito medo de contaminá-lo. Tenho esperan-
ça de que encontrem logo a cura desta doença, tanto por mim 
quanto por ele” (Bruno).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As questões que giram em torno da conjugalidade e AIDS de-
vem ser mantidas em constante debate. Deve-se repensar em 
como se pode contribuir para a formação dos profi ssionais de 
saúde, incluindo nela, discussões de casos como este; como 
tem sido a abordagem e aconselhamento dessas pessoas nos 
serviços de saúde (em especial do parceiro soronegativo); como 
se tem lidado com as questões que giram em torno da conjuga-
lidade, após o surgimento da AIDS e quais suas relações com 
os direitos sexuais e humanos frente à nova realidade.

Na enfermagem, pouca atenção e abertura têm sido dadas 
às famílias formadas por pessoas do mesmo sexo. Faz-se neces-
sário incluí-las nos planos de assistência de forma que suas vi-
vências sejam contempladas por tais profi ssionais e gerem um 
cuidar mais autêntico18. Destaca-se ainda, a importância de se 
incluir nesses planos, estratégias de autocuidado ao portador 
do HIV/AIDS19 e ao seu parceiro.

Foi utilizado como sujeito desta pesquisa um casal homos-
sexual masculino que enfrentava esta nova situação, contudo a 
sorodiferença já faz parte de qualquer orientação sexual. Mui-
tos casais que hoje não a debate, clara e profundamente, po-
dem experienciar tal realidade e não encontrar subsídios para 
enfrentar tal situação.

Há uma necessidade premente de se manterem acesas es-
sas questões, que fazem parte do cotidiano dos profi ssionais de 
saúde e não só das pessoas que num dado contexto assumem a 
identidade de pacientes20.

Por fi m, há de se mencionar o pensamento de que este tra-
balho tenha sido mais um passo nas discussões acerca da temá-
tica e do infi nito debate sobre a sexualidade humana.             

pre permeiam as relações da doença crônica sobre o sistema-
casal e mesmo no ciclo de vida familiar.

As doenças graves e/ou crônicas que surgem no início do 
relacionamento de um casal são particularmente estressantes, 
porque os parceiros estão construindo os alicerces da relação, 
mas a experiência da doença crônica na vida de um casal já 
formado há tempos também pode gerar repercussões fortes. 

“O futuro é uma coisa meio incerta para qualquer pessoa, 
inclusive para a gente. Eu prefi ro não fazer planos muito a lon-
go prazo, pois acredito que devemos viver o dia de hoje. Mas 
por outro lado espero que consigamos estar juntos ainda por 
muito tempo e principalmente conseguindo driblar as difi culda-
des que a vida nos traz” (Ricardo).

“Também prefi ro não pensar muito em futuro. Estou procu-
rando não me preocupar muito, mas eu sou meio preocupado 
por natureza” (Bruno).

A impressão, ou mensagem deixada pela metalinguagem, é 
que eles viviam o presente, o agora, e quando eram instigados 
a pensar no futuro aparentavam certa difi culdade de expressão, 
mesmo na elaboração de seus planos.

Muitas pessoas têm projetos de futuro e vivem o desejo da 
realização desses projetos. Contudo tal afi rmação deve ser re-
pensada ao se falar de casais que vivem e convivem com a so-
ropositividade para o HIV. A situação de sorodiferença remete à 
refl exão sobre o tempo e sobre a noção de tempo que está em 
questão. Quando se trabalha com casais soropositivos é neces-
sário trabalhar com noções de tempo, por vezes, diferentes5.

Apesar dos inúmeros problemas e difi culdades emergentes no 
casal Bruno e Ricardo, não só em virtude do HIV/AIDS, da soro-
diferença, da homossexualidade, mas também dos problemas da 
vida conjugal, eles afi rmavam o sentimento de esperança.

Outro ponto de grande importância, ressaltado durante as en-
trevistas, é que Bruno se mantinha constantemente preocupado 
com a possibilidade de contaminar seu parceiro. Seus discursos 
em relação ao futuro sempre apontavam para esta problemática.
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