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Resumo 

 

Este artigo visa contribuir para a reflexão sobre os desafios impostos atualmente à 

mobilização social contra os riscos do HIV/AIDS.  Partindo do conceito crítico de 

biopolítica (Michel Foucault) e dos dispositivos analíticos da teoria dos discursos (Eni 

Orlandi), procuramos identificar as dissonâncias de sentido existentes entre os discursos 

cotidianos sobre o corpo, a saúde e a sexualidade e os discursos normativos das 

campanhas de mobilização contra a AIDS elaboradas pelo Ministério da Saúde. Para 

nós, os indivíduos em sociedade não compõem apenas o público-alvo dessas 

campanhas, vistos como receptores da comunicação especializada, mas, antes, 

constituem-se como sujeitos de discursos, por vezes resistentes com relação ao ideal 

construído pelo saber especializado e institucionalizado.  
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1. Introdução 

 

Nos anos 1990, o Ministério da Saúde do Brasil intensificou a realização de 

campanhas públicas contra os riscos de contaminação pelo HIV (vírus da 

imunodeficiência humana). Nestas três últimas décadas, houve uma preocupação 

contínua em se aprimorar o discurso da prevenção, variando o enfoque, ano a ano, para 

grupos sociais específicos que, por meio de levantamentos epidemiológicos, sejam 

considerados em situação de maior vulnerabilidade. Assim, se o boletim epidemiológico 

anual conclui que jovens do sexo feminino apresentam maior nível de contaminação, é a 

estas que, prioritariamente, a campanha do ano seguinte dirigir-se-á. Estas campanhas 

são feitas por agências de publicidade que vencem um processo licitatório e, 

geralmente, busca-se ouvir a opinião de representantes de grupos sociais acerca das 

peças elaboradas antes que elas sejam veiculadas. Com algumas exceções, esta tem sido 

a tônica - o que parece, sem dúvida, acertado do ponto de vista das estratégias de 

comunicação institucional para a saúde e de comunicação publicitária. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda em Informação e Comunicação em Saúde na Fundação Oswaldo Cruz (PPGICS/FIOCRUZ), bolsista 

Faperj Nota 10 (TEC) e bolsista Capes. lyanie@gmail.com 
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Este artigo nasce, no entanto, de uma inquietação: se as estratégias de campanha 

parecem atender ao que se configura como modelo de comunicação publicitária, 

adotado amplamente em todo o mundo, o que faz com que, de tão massificadas, ainda 

encontrem como realidade a ascensão dos níveis de contaminação em certos grupos 

sociais? A própria lógica da ênfase naquele grupo que apresentou algum grau de 

elevação de casos de contaminação mostra o quanto parecemos estar diante de um 

trabalho de Sísifo. 

Neste artigo, não pensamos em trazer soluções para os problemas das 

campanhas publicitárias acerca do HIV/AIDS (Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida). Contudo, temos a preocupação de estimular o debate acerca de toda essa 

mobilização, com uma pergunta que parece simples, mas que pode ter grandes 

consequências: se a comunicação é, antes, prática de linguagem, e prática de linguagem 

é, antes, produção de sentido, será que os discursos das campanhas são lidos e 

compreendidos da forma que os seus elaboradores desejavam? Não poderia estar 

havendo um vácuo de sentido - uma dissonância - entre os discursos cotidianos sobre o 

corpo, a doença e a saúde e os discursos e saberes institucionalizados, que compõem as 

campanhas? A questão que move o estudo, portanto, foi elaborada no contexto teórico 

da Análise do Discurso (AD) Franco-Brasileira.  

A resposta a estas perguntas – que, na verdade, são duas formas de se elaborar a 

mesma questão - só pode ser dada se houver pesquisa empírica constante sobre como se 

articulam e se processam os discursos dos sujeitos em sociedade, nos seus cotidianos, e 

os discursos das campanhas, com o fito de localizar proximidades e distâncias. Se a 

história existe, existe um deslocamento constante entre os discursos, o que exige que 

esse acompanhamento seja permanente, justificado pela gravidade do mal em questão. 

Como era esperado, a pesquisa atual parte de duas hipóteses. A primeira de que 

há (em alguns momentos, pelo menos), sim, dissonâncias entre os sentidos produzidos 

oficialmente e aqueles produzidos pelas pessoas, nas ruas, em suas vidas. A segunda 

hipótese é de que estas dissonâncias estabelecem-se por alguma resistência, visto que os 

discursos oficiais podem estar sendo identificados como discursos do poder – poder 

sobre os corpos, sobre os desejos. 

Devido ao exíguo espaço aqui disponível, neste artigo analisamos 

discursivamente três peças de campanhas publicitárias acerca do HIV/AIDS elaboradas 

pelo Ministério da Saúde, bem como o discurso de um soropositivo entrevistado - 
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buscando compará-los a fim de identificarmos as resistências às campanhas. Trazemos 

resultados parciais de pesquisa de mestrado, já concluída. 

 

2. Discursos e Resistências 

 Faz-se necessário, neste momento, situarmos um pouco o leitor sobre o 

referencial teórico-metodológico da Análise de Discurso (AD), que move a questão 

deste artigo e a análise dos dados. Comecemos a explicar AD por esta última palavra: 

por que “discurso”, e não “mensagem” ou “conteúdo”? O discurso é entendido como 

efeito de sentidos entre locutores - ou seja, ele não existe por si mesmo, mas só em um 

espaço entre sujeitos. Daí que, para a teoria dos discursos, o processo comunicativo não 

se trata de transmissão de informação através de uma mensagem (como supõe o modelo 

matemático de Shannon e Weaver, por exemplo), e nem concebe a separação estanque 

entre emissor, de um lado, e receptor, do outro: ambos estão, na verdade, realizando ao 

mesmo tempo o processo de significação (ORLANDI, 2005). 

A teoria dos discursos tampouco entende a língua como um repertório de 

códigos – logo, transferível e decodificável. Não existe repasse de significados: os 

sentidos são, antes, instáveis e negociáveis. Logo, múltiplas são as possibilidades de 

leitura de qualquer material significante – como, por exemplo, as campanhas de 

conscientização sobre os riscos do HIV/AIDS.  

Mas mais importante que essa compreensão da língua é a sua concepção, para a 

Análise de Discurso, como espaço de acordos e conflitos, estruturante das relações de 

poder (ARAÚJO, 2009, p. 44). A língua, como outras linguagens, é uma materialidade 

específica do discurso que, por sua vez, é a materialidade específica da ideologia - pois, 

como temos sustentado, não há discurso sem sujeito, e não há sujeito sem ideologia 

(ORLANDI, 2005, p. 17). 

Portanto, os sentidos não estão só nas palavras, mas na relação com a 

exterioridade, com o sistema de significação em que o indivíduo se inscreve - formado 

pela língua, pela cultura, pela ideologia e pelo imaginário -, nas condições em que eles 

são produzidos e que não dependem só das intenções dos sujeitos (ORLANDI, 2005, p. 

30). Daí a ilusão de sermos a origem do que dizemos - quando, na realidade, retomamos 

sentidos pré-existentes: 

O dizer não é propriedade particular. As palavras não são só nossas. 

Elas significam pela história e pela língua. O que é dito em outro lugar 

também significa nas “nossas” palavras. O sujeito diz, pensa que sabe o 
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que diz, mas não tem acesso ou controle sobre o modo pelo qual os 

sentidos se constituem nele. (ORLANDI, 2005, p. 32). 

 

Quando entendemos esse efeito da ideologia na linguagem, percebemos que a 

produção do discurso e suas múltiplas possibilidades de interpretação são 

necessariamente reguladas, por um conjunto de regras anônimas e historicamente 

determinadas que se impõe a todo sujeito. Um sentido é sempre aquilo que poderia ser 

dito, naquela conjuntura específica, por aquele sujeito em particular, instado 

ideologicamente a dizer uma coisa e não outra. Ao dizermos, necessariamente nos 

filiamos a certas redes de sentidos e não outras: em AD, denominamo-las “formações 

discursivas”. O discurso constitui-se em seus sentidos porque se inscreve em uma 

formação discursiva e não outra para ter um sentido e não outro. As formações 

discursivas, por sua vez, representam no discurso as formações ideológicas. 

Ao falarmos, nos filiamos a redes de sentido mas não aprendemos 

como fazê-lo, ficando ao sabor da ideologia e do inconsciente. Por que 

somos afetados por certos sentidos e não outros? Fica por conta da 

história e do acaso, do jogo da língua e do equívoco que constitui nossa 

relação com eles. Mas certamente o fazemos determinados por nossa 

relação com a língua e a história, por nossa experiência simbólica e de 

mundo, através da ideologia. (ORLANDI, 2005, p. 34) 

 

Diante de uma textualidade significante (um texto, uma imagem, um vídeo ou 

mesmo uma fala), cabe ao analista de discurso a tarefa de compreender como ele 

significa, ou seja, descobrir quais sentidos o atravessam. Para tanto, munido de um 

dispositivo analítico - criado por ele a partir da questão que se quer investigar e em 

função do domínio científico ao qual ele vincula seu trabalho –, como uma espécie de 

cartógrafo, ele vai mapear as formações discursivas que o compõem e, como uma 

espécie de arqueólogo, vai desvendar essa segunda camada menos aparente: a das 

formações ideológicas.   

Além de não ser livre de determinações, a produção do discurso é desigualmente 

distribuída na formação social (FOUCAULT, 1970), já que não é todo mundo que pode 

interpretar de acordo com sua vontade: “há especialistas, há um corpo social a quem se 

delegam poderes de interpretar (logo de ‘atribuir’ sentidos), tais como o juiz, o 

professor, o advogado, o padre, etc.” (ORLANDI, 2005, p. 10). Há modos de se 

interpretar, sempre “administrados” na história, nunca soltos. Assim, o discurso, 

enquanto prática social, é o espaço no qual se dá a luta pelo poder e pela univocidade da 

interpretação, própria a qualquer comunicador, a qualquer falante. Daí o conceito de 

regularidade discursiva (Michel Foucault), que permite dar conta dos regimes de 
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verdade e das relações poder/saber: um padrão de comunicação que se sustenta no 

tempo, no qual se expressa uma maneira especial de entender, representar e transmitir o 

sentido da realidade.  

No encontro de questões discursivas e questões relacionadas ao poder e à saúde, 

deparamo-nos com um conceito caro ao pensamento foucaultiano, que é o da biopolítica 

(que institui uma rede de ações e subjetivações a que o próprio autor denominou 

biopoder), concebida por Foucault (1975-1976) como políticas de disciplinamento e 

administração dos corpos, levadas a cabo pelo Estado burguês e outras esferas de poder 

(o saber médico, principalmente), com vistas à consecução do corpo saudável e 

produtivo. 

As sociedades centrais do Ocidente organizam-se, racionalizam-se e 

institucionalizam-se em torno dos saberes médicos, que produzem “efeitos de verdade”, 

determinando o que é produtivo e o que não é produtivo, o que é permitido e o que não 

é permitido, o que é normal e o que é patológico.  

Mas o pensamento de Foucault não é determinista. Ele prevê, na própria 

instituição dos poderes, um jogo de adesões e resistências. Os processos de subjetivação 

– constituição histórica dos sujeitos – não seriam, portanto, unidirecionais. Do ponto de 

vista discursivo, poderíamos dizer que os sentidos, mesmo cristalizados, estão sendo 

permanentemente negociados, esbarrando-se em outros sentidos que expressam 

resistências e contradiscursos. 

Por isso mesmo, para a Análise do Discurso, o sujeito é definido como uma 

posição no discurso, mas não em um único: ele é atravessado por sentidos constituídos 

na história, nem sempre consonantes. A contradição é própria à constituição dos 

sujeitos, principalmente no contexto das sociedades complexas. Daí podermos 

identificar em um único texto, que se pretende unívoco e coerente, mais de uma 

formação discursiva na verdade. O indivíduo move-se entre diversas posições-sujeito ao 

longo do discurso. “Saber como os discursos funcionam é se colocar na encruzilhada de 

um duplo jogo da memória: o da memória institucional que estabiliza, cristaliza, e, ao 

mesmo tempo, o da memória constituída pelo esquecimento que é o que torna possível o 

diferente, a ruptura, o outro.” (ORLANDI, 2005, p. 10).  

 Daí que as biopolíticas e as clivagens por ela determinadas nem sempre foram 

instituídas de forma pacífica, inclusiva e consensual. Para Foucault (1975-1976), a 

instituição do corpo disciplinado e produtivo, feita pelos poderes institucionalizados, 
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esbarra em desejos que fazem do sujeito um transgressor do próprio corpo. Trazendo 

isso para a questão deste artigo, entendemos que, ao lado dos discursos biopolíticos das 

campanhas de prevenção, também há o discurso religioso oficial (que prega a fidelidade 

ao parceiro e condena o uso do preservativo, pois ele inibe a concepção de um novo ser, 

logo, da vida), o discurso do prazer (do tipo “aproveitar o hoje da maneira como se 

quer, pois o amanhã não é uma promessa”), dentre muitos outros discursos por entre os 

quais os indivíduos vão se movendo e pontuando seus dizeres e práticas cotidianas. 

Ora, é justamente através da escuta aos discursos cotidianos sobre o corpo, a 

doença e a saúde, desestabilizadores dos discursos institucionais (dentre eles, dos 

discursos publicitários acerca do HIV/AIDS), que compreenderemos os desafios 

impostos à Comunicação na promoção da saúde. Além disso, aceitar a comunidade 

como “porta-voz essencial em matéria de saúde, condições de vida e bem-estar”, como 

tão bem escrito na Carta de Ottawa (OPAS/OMS, 1986, p. 5, grifos nossos), e promover 

a participação comunitária na saúde - tida como compromisso assumido por Estados em 

conferências internacionais e em programas de governo - implica à Comunicação 

reconhecer e investigar os mecanismos discursivos pelos quais se impõem ou se 

questionam certas “verdades” e saberes relacionados à saúde.  

 

3. Campanhas e Sujeitos 

 Nesta análise, trouxemos o depoimento de um soropositivo entrevistado, do qual 

extraímos pequenos trechos, que, em sua materialidade, correspondem a enunciados - as 

unidades mínimas de um discurso identificado. A decisão do recorte de segmentos 

textuais em enunciados (qualquer que seja a extensão deles) cabe ao analista, desde que 

seja uma decisão fundamentada metodologicamente. 

 Na Análise do Discurso, a pessoa desaparece em nome do sujeito do discurso. 

Pessoas e indivíduos ocupam posições-sujeito, e desta posição atualizam formações 

discursivas, coincidentes ou mesmo antagônicas, que no todo constituem o tecido, a 

trama da memória discursiva. 

É em busca desta memória discursiva - e, em particular, das formações 

discursivas ocupadas pelo sujeito - que parte o analista. A partir desta busca, ele pode 

confrontar quais sentidos as pessoas entrevistadas mobilizam sobre seu corpo, sobre a 

doença, sobre a sexualidade, sobre a AIDS em oposição ou paráfrase àqueles sentidos 

mobilizados pelas campanhas publicitárias oficiais. 
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A entrevista foi feita em julho de 2012, com um transexual masculino de meia-

idade. Observações sobre ela virão escritas entre parênteses. 

 

3.1 Discursos sobre a solidariedade 

 Embora a maioria das campanhas seja voltada para a prevenção, algumas outras 

– poucas, é bem verdade - dirigem-se ao fortalecimento de laços de solidariedade em 

relação aos soropositivos. A campanha abaixo (Figura 1) é um exemplo daquilo que 

chamaremos de “discursos sobre a solidariedade”. No cartaz, pessoas de idades, etnias e 

gêneros diversos dão as mãos como se estivessem numa ciranda. Iconicamente, temos a 

sugestão de harmonia entre as pessoas - imagem que, no entanto, contradiz a grave 

advertência em segmento de texto: Falta de solidariedade. Precisamos acabar com este 

sintoma da AIDS. 

Figura 1: 

 

 O nosso entrevistado encarna um pouco deste sintoma quando se refere à 

complexidade de sentimentos que envolve a relação com um soropositivo. São 

interessantes os dois exemplos que ele traz, pois parecem em choque direto com a 

imagem apresentada na campanha. Mesmo em relação ao companheiro amoroso que lhe 

deu assistência quando esteve doente em um hospital (ocasião em que recebeu o 

diagnóstico de AIDS), junto com a mãe dele, este é visto como alguém que fez mais do 

que deveria (como mostraremos nos enunciados adiante). Sobre as outras pessoas, o 

medo é confesso: medo de vingança, medo do que elas podem dizer. O “sintoma” 

evocado pela campanha tem causas e motivações, é complexo. A campanha não toca 

nesta complexidade. O discurso pela solidariedade esbarra em uma realidade muito mais 

brutal, vivida cotidianamente por alguns infectados. Observe que a primeira série de 
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enunciados aponta para uma primeira violência institucional: a do médico brasileiro que 

o atendeu na Itália. 

 ...E o médico brasileiro falou “vai morrer em seis meses”. Mas o médico inglês falou 

que eu... não ia, não ia morrer não... Se eu me cuidar direitinho, tomar remédio e as 

coisa, sabe? ... Aí vim embora pra cá morrer com a mãe e o pai, né? Comprei um 

túmulo pra morrer também. 

Esta violência institucional foi o que atemorizou o irmão do entrevistado, 

também transexual e doente de AIDS: 

 ...Aí quando (o irmão) descobriu (que tinha HIV), não quis, não quis ir em médico nem 

nada. Aí, morreu num hotelzinho.  

 ... (o irmão transexual) Era operada. Aí, morreu na Itália, entendeu? Aí... aí...a minha 

outra irmã que tá lá também trouxe o caixão dela pra cá para enterrar aqui no... no 

Parque da Saudade. Enterrou no Parque da Saudade, é. E o meu foi no Municipal que 

comprei. O médico tinha dito que só tinha seis meses de vida... 

Observe que, ao final do enunciado acima, o entrevistado volta ao fato de que o 

médico tinha previsto apenas seis meses de vida. Pode-se discutir que fora uma previsão 

baseada no diagnóstico do paciente, mas a racionalidade do comunicado do diagnóstico 

esbarrou numa interpretação afetiva, não prevista pelo sujeito do discurso médico. O 

entrevistado associa, de forma aparentemente incoerente, numa mesma memória 

discursiva, a morte do irmão e a previsão do médico para ele próprio. Põe, em 

coordenação enunciativa, os dois fatos, atribuindo-os o mesmo peso, o mesmo valor.  A 

questão é tão marcante para esse paciente que, no decorrer da entrevista, ele volta à 

história, algumas vezes. 

 ... (o médico brasileiro previu, após o diagnóstico) Seis meses de vida....E nove, 12... 

dezenove (,) anos já que eu tô assim. Que quando eu descobri eram dez anos que eu 

tinha a doença, agora são mais nove que eu fiquei assim. Então, dezenove anos então, 

né? 

A experiência na Itália é lembrada tanto com relação à frieza do discurso 

médico, quanto ao acolhimento que recebeu por parte do companheiro amoroso com 

quem vivia naquele país.  

 ... Sabe... ele (o companheiro amoroso)... ele... ele... falei assim “_oh, eu tô doente... _ 

Não... Vou cuidar de você...”. Aí cuidou de mim. Ó, a mãe dele cuidou de mim, ele 

ficava com... a mãe dele ficava comigo de manhã, de manhã a mãe dele ficava comigo, 

e ele de noite no hospital.  

 ... Dava banho em mim, ó, dava banho em mim, me... eu tive que usar fraldinha, pôr 

assim, usar fraldinha assim. 

 ... eu fazia tudo na roupa... cocô, xixi, tudo na roupa, entendeu? Aí eu usava fraldinha 

assim ó, pra não fazer as coisas. Não sabia nem onde que era o banheiro! 
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 ...Não, não sabia onde que era o banheiro... olhava assim... porque, eu perdi muito da 

memória, né?, perdi tudo, apagou tudinho, apagou tudinho da minha cabeça, saiu 

tudinho.. 

O exemplo de solidariedade desfaz-se, no entanto, quando o paciente chega ao 

Brasil. Há o medo de se lesionar e não ter pessoas para socorrê-lo, e o medo de uma 

vingança, por supostamente ter contaminado alguém.  

 ... tenho medo de cair no chão, que... quebrar e se me cortar? Quem vai querer cuidar 

de mim? (inaudível) ajudei tanta gente, aí vê...aí vê a gente com sangue assim, medo de 

pegar doença, entendeu? Aí eles têm medo, né? Aí meus copos são de plástico em casa, 

lá em casa é tudo de plástico (inaudível), se cair no chão, só (inaudível) não quebra, 

né?, Não me corta também. Ou se eu cair e machucar também, né?  

 ... sabe por quê? Porque uma vez eu saí com muitos rapazes lá em cima sem saber que 

eu tava doente, né? às vez eu passei pra alguém lá e não sei também, né? ou se passou 

pra mim alguma coisa também, né?, também não sei, né?  Aí eu tenho medo 

 ... ah eu tenho medo se eles ficar sabendo lá que eu tô assim, e querer... querer me 

matar lá dentro de casa, eu fico sozinha lá dentro, eles matam eu lá  

 ...aí eu tenho medo por causa disso, por causa que porque eles vão saber, eles não 

podem saber, que foi acidente não, entendeu? Eles pensam que a coisa minha é a 

cabeça, só, só a cabeça, só. Eles pensam que eu que eu foi que eu bati com o carro na 

Itália, o carro caiu numa valeta, aí a cabeça bateu. E deu um tumor no meu cérebro. 

 ...Que é tumor no cérebro, que eu pirei a cabeça por causa disso. 

 ....Não. Não. Pra ninguém (refere-se a contar sobre a doença para alguém). Então, 

quando eu internei no hospital Felício, a minha tia foi lá visitar eu; aí eu internei na 

área de Aids, né? Aí eu falei “Não, minha tia, ó, me colocaram aqui, ó, porque viu que 

eu sou homossexual, então pra ver fazer exame, até fazer o exame pra ver se eu tenho 

doença ou não...”. Pronto.  

 ... Eu falei “Não, tia, é porque colocaram na área de Aids por causa que tão 

desconfiando de mim, como que eu sou homossexual,  então quando fala que é 

homossexual é só Aids, entendeu? Não vê que mulher também tem, e homem também, 

né? Aí pensa que a culpa é da gente. Porque os primeiros que morreram foi Freddie 

Mercury e o Cazuza, né?, que morreram primeiro, né? 

 ... Aí depois que veio, aí depois que começou a vir a gente. Aí acham que é a gente, que 

é só a gente, entendeu?  

 ... Aí não adianta nada. Aí, pra não falar com ninguém que é essa doença que eu tenho, 

por causa disso, entendeu? Eles querer me matar, eles (...) querer me matar lá em casa, 

entendeu? 

Embora seja evidente que a memória deste dizer seja constituída também pelos 

apelos das campanhas publicitárias contra o preconceito e pela solidariedade, outras 

experiências da “vida vivida” levam esta pessoa a assumir uma posição-sujeito num 

discurso de negação da doença. Ora, o que está em jogo é a própria impossibilidade de 

uma campanha como essa atingir seus objetivos, porque ignora (e talvez não tenha 
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como ignorar, por ser uma mensagem sintética) a complexidade de afetos que envolvem 

o ser soropositivo – da sua experiência com o discurso médico-institucionalizado às 

relações de vizinhança e familiares. É possível, como se constitui no discurso do 

paciente, a oposição entre solidariedade e frieza institucional, no desejo de voltar à 

Itália, para:  

 ... Eu quero ir lá só pra ver, pra ir no hospital pra ele ver que eu tô viva. Que o médico 

que é brasileiro que tava lá ainda tá lá, sabe?  Falou que eu ia morrer em seis mês e tô 

viva até hoje, entendeu? 

 ... Então, foi por isso que eu fiz pra ele isso (o companheiro que o aceitou), porque ele 

como que ele me aceitou com a doença, né?, quer dizer, ele me aceitou a minha doença, 

sem pensar no negócio... me deixava eu aqui, ó, "fica aí com a sua família que eu vou 

embora pra minha casa, tá? Vou voltar pra lá, pra Itália". Tá comigo até hoje, ó  / 

Aonde que eu vi que que ele gosta de mim, né? pos...posso ser ser fazer o que faz, né?, 

mas gosta de mim. Ó, ele liga pra mim assim, ó, "Como é que você tá? Como é... Que 

que deu o seu exame?". Aí quando deu anemia em mim, eu falei "ah, agora deu 

anemia...". Minha filha, ele ficou preocupado lá... 

3.2 Discursos sobre a prevenção 

 O cartaz abaixo (Figura 2) enquadra-se no discurso sobre a prevenção - que é o 

mais comum. Apresenta-se como uma tabela, que tenta mostrar de forma didática o que 

envolve ou não o risco de contaminação.  

Figura 2: 
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Neste caso, o discurso com o qual o entrevistado se identifica aproxima-se dos 

discursos legitimados. Curiosamente, no entanto, é por uma afetação negativa que ele se 

põe diante desse discurso. Ou seja, o entrevistado vê-se como promíscuo por não seguir 

as recomendações de segurança. Não era este, possivelmente, o efeito de sentido 

esperado: a condenação de pessoas que não praticam o sexo seguro. Ora, isso pode ser 

um indício importante de que os discursos da prevenção sejam lidos como discursos 

morais ou “legais” no sentido jurídico do termo. Observem como o entrevistado vai 

construindo um percurso de sentido, que vai desde uma vida (para ele) promíscua até a 

possibilidade de uma prática finalmente segura.   

 ... Como eu chegava a fazer lá em cima também, sabe?, sem saber se eu tava doente ou 

não... porque eu só fui saber depois. Quando eu viajei é que eu fui saber, entendeu? E 

antes eu tinha saído com muitos lá em cima também, sabe?  Aí se eles estivessem 

(inaudível), aí se tiver uma coisa, se tiver algum exame também, pensa que fui eu que 

passei pra eles essas coisas, entendeu? Porque a gente não usava camisinha nenhuma, 

porque eu era promíscua mesmo, entendeu? Eu tenho outro que morreu também com 

Aids também, da polícia, também é por isso, porque eu sei que fui promíscua também. 

A gente usava... porque a gente usava camisinha depois de 85 pra cá, quando começou 

a sair as coisas, informação.  

 ... pra cá é que nós começamos a usar, entendeu? Porque antes disso, minha filha, não 

usava não. // Ó, já até já morreu dois rapaz lá em cima, também, um morreu, o outro 

morreu também, com a minha doença, a mesma doença também, sabe? Que a gente já 

foi, já ficou também uma vez, sabe? Não sei se ele que passou pra mim ou se foi eu que 

passei pra ele alguma coisa, né? 

 ...(sobre possíveis relações sexuais) aí faço com a camisinha, né? Não posso ficar... "_ 

Mas eu não tenho doença nenhuma! _ Mas e se eu tiver e passar procê? Você não 

pensa que eu posso ter, não? _ Mas você tem? _ Eu não tenho não, mas quem sabe se a 

gente tem ou não? Não tá escrito na testa da gente se a gente tem ou não!". Que as 

coisas vêm depois de anos que vem, depois que sai... O meu saiu depois de 10 anos que 

eu tinha a doença, lá fora... Sem eu saber, eu não sentia nada!...Fui saber no avião, que 

eu desmaiei... Num fosse isso, num tinha sabido não. / Entendeu? 

 ... num quero passar pra ninguém, porque eu num quero que ninguém passe o que eu tô 

passando, sabe? Porque o que eu tô passando só Deus sabe o que eu tô passando. Doi 

dentro de mim assim, sabe? Nossa, num vou nem lembrar não, sabe por que? Eu gosto 

de pensar pra frente agora, agora pra frente, sabe? / Porque tá demais mesmo, minha 

filha...  

3.3 Discursos sobre o amor 

 Um dos apelos mais comuns das campanhas publicitárias governamentais é a 

associação entre cuidado do outro e o uso do preservativo.  

Figura 3: 
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No cartaz acima (Figura 3), o preservativo é metaforizado como uma aliança, 

uma demonstração de afeto entre cônjuges ou noivos. Primeiro, observemos como o 

entrevistado se posiciona em um discurso sobre a vida a dois e a contaminação. 

 ... Eu morrei (morei) on... onze anos aqui no Brasil com um colega meu que era da 

polícia, da ROTAN (unidade policial da cidade de Juiz de Fora), sabe?   (...) entendeu? 

aí não sei... na época a gente não usava camisinha nenhuma, sabe? 

 ... Aí eu acho que pequei (peguei) f...eu passei pra ele ou ele pegou de mim 

 ... Não sei. O negócio é cuidar, sabe?... Não importa quem pegou, porque pra mim não 

tem importância. O que importa é que cuidar, entendeu? Mas eu morei com ele onze 

anos da minha vida... Foi daqui, no Brasil 

As séries de enunciados revelam algum arrependimento. É sintomático como a 

conversão paradigmática de peguei em pequei evidencia um discurso de culpa. O cartaz 

aponta para zelo e cuidado. O discurso do entrevistado, para a culpa. São afetos 

distintos - mas que, pelo menos nesse caso, estão interrelacionados numa mesma esfera 

de sentidos: cuidar para que não haja culpa, visto que a contaminação pode ferir alguém 

que se ama. 

 

3.4 Discursos sobre a vida 

 Esta primeira entrevista revelou como a contaminação pelo HIV traz 

deslocamentos dos sentidos de vida e de morte, de normalidade e anormalidade, de 

questões a serem respondidas e questões que não se podem mais responder. O que cada 

depoimento revela é um discurso sobre a vida, sobre o limite do humano. As campanhas 

publicitárias acerca do HIV/AIDS devem estar atentas a isso. 
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 Agora, quem passou (HIV) quem não passou, minha filha, não quero saber não. Quero 

saber é de mim agora, entendeu?  

 ... Não importa não. Uai, vai saber quem passou (HIV) pra mim ou que passei pra ele! 

Do que vai adiantar? Não vai trazer de volta a gente, né? 

O primeiro enunciado aponta para uma perspectiva pessoal de futuro. Já no segundo 

enunciado, “trazer de volta” aparece no discurso cotidiano em situações de morte. A 

pessoa entrevistada oscila entre um discurso, cujos sentidos de morte e de vida estão no 

limiar. 

É enigmático o sentido atribuído ao que seria estar “normal” - possivelmente 

porque, também neste caso, as fronteiras entre normalidade e patologia são remexidas.  

Pelos enunciados abaixo, perguntamos: para o entrevistado, é normal ter HIV? Ou o 

normal é ser só soropositivo, assintomático? Ou ainda: se precisar usar o remédio para 

controlar o vírus, pode-se considerar normal também? Desde quando se pode considerar 

doente: desde que sabe da infecção por HIV ou desde que passa a precisar tomar 

remédio? 

 ... Nossa, sem o meu remédio eu não fico não, sabe por quê? O remédio que meu 

médico me deu me faz viver. Sem remédio eu não vivo, sabia disso?  

 ... se eu tivesse sabido antes eu teria só soropositivo, tava normal, entendeu? Mas como 

eu não fiquei sabendo... 

 ...Aí depois que eu fiquei sabendo que eu adoeci , sem saber... 

 

4. (Re)Considerações 

Segundo o ideário moderno, para que os Estados progredissem, era necessário 

corrigir as disfunções da sociedade – como as doenças. Os indivíduos deveriam ser 

sadios e produtivos e, por isso, haveria de se controlar os seus corpos e hábitos. Naquele 

momento, os avanços científicos da bacteriologia, parasitologia e microbiologia - com a 

possibilidade de identificar “um” agente causador para cada doença e de estabelecer 

formas específicas de transmissão e controle - refletiram-se no redirecionamento das 

ações de saúde pública, deslocando a atenção dos fatores do meio ambiente para o 

indivíduo, que precisaria corrigir seus hábitos tidos como nefastos à saúde. Para tanto, 

as estratégias de comunicação mais adotadas foram as persuasivas, nas formas de 

propaganda e promoção de informação sanitária (ARAÚJO & CARDOSO, 2007, p. 23-

24). 
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Esse modelo de comunicação - bastante influenciado pela Teoria da Influência 

Direta, o modelo matemático de Shannon & Weaver e a Teoria da Persuasão – ainda 

encontra aplicação em muitas instituições de saúde hoje, como nas campanhas de 

publicitárias de prevenção ao HIV/AIDS assinadas pelo governo brasileiro. 

Todos os anos, com base no boletim epidemiológico, são desenhadas 

propagandas para o público-alvo - tido como a população cujos índices de infecção são 

os mais preocupantes -, veiculadas em duas épocas do ano principais: carnaval e dia 

mundial de luta contra a AIDS. O sucesso é medido segundo os dados do próximo 

boletim epidemiológico. Assim, essa comunicação dá-se na direção de uma 

“anamnese”, com vistas a um “diagnóstico” e possíveis meios “de cura” dessa 

inadequação entre sentidos institucionalizados e práticas sociais.  

O problema é que, reiteradamente, a própria necessidade de revisar as 

campanhas na direção de grupos sociais que apresentam risco de elevação das taxas de 

contaminação aponta para uma falha recorrente. Argumentamos que isso acontece 

porque as pessoas em sociedade não são apenas “público-alvo” e “receptoras” – elas 

produzem seus próprios discursos cotidianos sobre o corpo e a saúde (e, no caso da 

AIDS, sobre a sexualidade e o vírus HIV). Isso geralmente é ignorado pelas instituições, 

pois as pessoas não falam, na maioria das vezes, a partir de discursos e saberes 

reconhecidos como legítimos por elas. 

O que está em jogo é a complexificação do olhar sobre os modos de significação 

e interpretação que os sujeitos encontram para si e para o mundo, e, consequentemente, 

os modos como nós todos “lemos” os discursos de outrem, mesmo que sejam os mais 

legítimos e reconhecidos pelas instituições - algo bem mais complexo que as 

estratificações operadas pelas agências responsáveis por campanhas publicitárias de 

saúde, e que se apresenta como um desafio constante para a instituição de políticas 

contra epidemias, endemias e riscos de contágio.  

Cabe compreender as resistências, os contradiscursos, às campanhas 

publicitárias de saúde sem prejulgá-los como frutos de falta de conhecimento e 

informação, visto que os sujeitos com eles identificados nem sempre podem ser 

caracterizados como “mal informados” ou “mal formados”. Entendemos que a produção 

de sentidos dá-se no complexo e múltiplo jogo entre relações internas e externas - é 

dizer, entre os signos expressados através da linguagem e seu significado no espaço 

interior de cada pessoa e a construção coletiva dos imaginários da saúde, atravessada 
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pela história, pela ideologia e pelas relações de poder na sociedade. Por isso, 

argumentamos que a Análise de Discurso pode nos ser de grande valia na compreensão 

dos discursos resistentes aos cuidados de si – dentre eles, os de prevenção aos riscos do 

HIV/AIDS. 
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