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Desde o surgimento do HIV, em 1981, repercute na sociedade discursos que, apoiados em 

valores morais e em ideias de uma enfermidade incurável e mortal relacionada à sexualidade, 

marginalizam as pessoas que convivem com o vírus (ALMEIDA; LABRONCINI, 2007). Nesse 

sentido, a mídia possui um papel importante, uma vez que consiste em um dos principais meios 

de disseminação de representações sociais sobre os soropositivos, podendo desmitificar 

estereótipos sobre eles ou, num efeito reverso, reforçá-los (QUINTÃO; GUIMARÃES; 

DUARTE, 2013). Isso porque os estereótipos consistem em interdiscursos repetidos, retomados, 

consolidados e partilhados socialmente, que participam da construção da identidade coletiva ao 

incidir sobre a imagem que os sujeitos têm de si e dos outros (LYSARDO-DIAS, 2006), a qual, 

por vezes, é constituída pejorativamente. Em episódios recentes, a mídia retratou soropositivos 

de modo estereotipado, tais como a edição da Revista Época, de abril de 2018, que, ao abordar 

na matéria de capa um medicamento recém-lançado para a prevenção do HIV, associou 

homossexuais ao vírus e às imagens de promiscuidade e irresponsabilidade, tal como na época 

do surgimento da AIDS, conhecida como “câncer gay”. Em maio de 2018, no programa Casos 

de Família, veiculado pelo SBT, a apresentadora Cristina Rocha, ao comentar o “aumento da 

incidência de AIDS no Brasil”, disse que, apesar do tratamento, “a doença continua sendo 

letal... morte na certa”, resgatando a ideia que durante muito tempo atrelou o HIV à morte. Em 

2015, a novela Malhação, da Rede Globo, gerou polêmica quando o personagem soropositivo 

interpretado pelo ator Thales Cavalcanti machucou a testa durante um jogo e ficou preocupado 

pela possibilidade de ter contaminado as suas colegas, transmitindo, assim, um conteúdo 

equivocado sobre as formas de contágio. Debruçamo-nos, então, para as nossas análises, sobre 

estes casos, que exemplificam como produções midiáticas de gêneros diversos podem acionar 

imaginários sociodiscursivos, ou seja, imaginários circundantes na sociedade, mobilizados a 

partir de enunciados linguageiros (CHARAUDEAU, 2006), para tratar o tema e representar 

pessoas que vivem com HIV. Percebemos que parece prevalecer na mídia a utilização de 

estereótipos que culpabilizam estes indivíduos, estigmatizando-os e intensificando preconceitos 

consequentemente reproduzidos. Além disso, estas produções prestam um serviço de 

desinformação ao público, uma vez que, ao invés de apresentarem dados para romper com 

estereótipos e de darem margem para discussões importantes, veiculam discursos falsos ou 

incompletos sobre o HIV, mesmo após mais de 35 anos de debates da comunidade científica e 

da sociedade em geral. 
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