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Discursos múltiplos: as campanhas oficiais 
de Aids e as fronteiras simbólicas do receptor
Este artigo examina as campanhas oficiais de Aids, e a partir daí, aponta os seus possíveis efeitos e entendimentos sobre o 
olhar do receptor, problematizando-as nos espaços públicos e privados parciais com o objetivo de perceber as construções 
dos discursos junto ao público-alvo. Dessa maneira, entende que as campanhas são capazes de gerar uma ou mais de uma 
opinião pública sobre a doença em esferas fragmentadas, mas não produzem necessariamente mudanças comportamentais 
nos receptores das mensagens recebidas pelas campanhas.   
Descritores: Discursos, Aids, Receptor, Opinião pública. 

This article examines the official campaigns of Aids and then points its possible effects and understandings about the glan-
ce of the receiver, complicating them in the partial public and private spaces with the objective of noticing the constructions 
of the speeches close to the target public. In that way it is understood that the campaigns are able to generate one or more 
than one public opinion on the disease in broken into fragments spheres, but they don’t necessarily produce behavior chan-
gings in the receivers of the messages received by the campaigns. 
Descriptors: Speeches, Aids, Receiver, Public opinion. 

Este artículo examina las campañas oficiales de Aids y de allí apunta sus posibles efectos y comprensiones sobre la mirada 
del receptor problematizando ellos en los espacios públicos y privados parciales con el objetivo de comprender las cons-
trucciones de los discursos cerca del público-albo. De esa manera entiende que las campañas son capaces de generar 
diversas opiniones públicas sobre la enfermedad en esferas fragmentadas, pero ellos no producen necesariamente cambios 
comportamentales en los receptores de las mensajes recibidas por las campañas. 
Descriptores: Discursos, Aids, Receptor, Opinión publica.

INTRODUÇÃO

As campanhas de massa sobre Aids fazem parte da agenda do Es-
tado como estratégias de informação, educação e comunicação 

(IEC), e que se utilizam os meios de comunicação para atingir a so-
ciedade de forma indistinta. Porém, os seus resultados como fonte 
de difusão da doença vêm sendo largamente discutidos, pois não se 
tem claro qual o discurso que foi engendrado ou legitimado, nem 
certeza se as campanhas mobilizaram a população ou se criou um 
discurso neutro ou monológico1. 

As possibilidades de que muitas vezes as campanhas de mas-
sa não alcancem o público desejado são decorrentes das múltiplas 
construções de leituras sobre o texto e imagem e como se desdo-
bram no receptor. Assim, uma das discussões que existe é se elas 
podem, ou não, manter uma relação entre o sujeito individual com 
o outro, isto é com o sujeito externo que com ele dialoga e com os 

signos que os interpreta. 
Nesse sentido Stam1 nos fornece uma pista importante para 

compreender essa relação dialógica proposta por Bakhtin: “...o 
tema central(..) é a relação entre o eu e o outro”. Bakthin argumenta 
que cada um de um de nós ocupa um lugar e um tempo específicos 
no mundo, é que cada um de nós é responsável ou respondível por 
nossas atividades. Essas atividades ocorrem nas fronteiras do eu e o 
outro, e, portanto a comunicação entre pessoas tem uma importân-
cia fundamental. O eu, para Baktin (...) existe somente em dialogo 
com outros eus. O eu necessita da colaboração de outros para po-
der se definir como autor! (...) O eu humano por analogia, não tem 
existência independente; depende do meio ambiente social, que es-
timula sua capacidade de mudança e resposta”.

Mas, é esse o caso das campanhas institucionais? Avaliações da 
Coordenação Nacional de Aids avaliam as campanhas logo após 
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sua veiculação, e ao que tudo indica, avaliações existentes sobre 
as campanhas mostram que dialogaram com o público–alvo. Pelo 
menos é fato que a maioria das pessoas, hoje, sabe sobre a doença: 
como pega ou não pega, e sobre os vetores da infecção.  

Uma das hipóteses que pode ser levantada é que as campanhas 
de massa conseguem dialogar com pessoas, mas possivelmente, 
não usam as informações para si. É ainda possível que parte da po-
pulação não se identificou com algumas das campanhas por não 
acreditarem nas intenções das informações veiculadas por elas, e 
não as usou nas práticas cotidianas.

A TELEVISÃO E A AIDS
Na procura de respostas, a ênfase dada à televisão como veículo 
e um dos mediadores da comunicação, traz uma outra discussão 
sobre o tema, tendo em vista que o processo final (o da imagem) 
não é único.

Entre a mensagem transmitida e o veículo - a televisão - existe 
o receptor, que usa a mensagem compreendida de acordo com as 
influências do seu “habitat” e arcabouço cultural, sugerindo outras 
mediações.

O receptor como consumidor é inserido em uma sociedade 
globalizada, na qual existe um novo olhar sobre as questões rela-
cionadas com a participação social e cidadania. Canclini2 aponta 
que: “(...) ser cidadão não tem a ver apenas com direitos reconheci-
dos pelos aparelhos estatais para os que nasceram em um território,  
mas também com as práticas sociais e culturais que dão sentido de 
pertencimento, e fazem como que se sintam diferentes os que pos-
suem uma mesma língua, formas semelhantes de organização e de 
satisfação das necessidades”.

Para os estudos culturais, esse novo conceito de cidadania inau-
gura uma preocupação mais analítica sobre a história pessoal e co-
letiva, e como elas têm importância fundamental na construção das 
relações sociais, interagindo com os costumes locais e regionais e 

respeitando as diferenças sociais. 
O local, ou locais (já que esse território é diferente para cada 

grupo) é o lugar no qual os conflitos são gerados e levam a coalizão. 
Acrescenta-se ainda que, a comunicação primária nas relações de 
vizinhança, de gênero, entre outras, é provocada pela identificação 
e solidariedade, em um território que, necessariamente, não é só 
geográfico, mas também social e marcado pelas diferenças sociais. 

Para se conseguir uma resposta sobre o tema é necessário que se 
pesquise o espaço público e privado, cenário das discussões sobre 
as campanhas de massa, e se insira nele o sujeito, o autor das trans-
formações que ocorrerão a partir  desse lugar, para compreender 
como as informações fornecidas pelas campanhas de massa foram 
utilizadas. 

Uma vez resolvida essas questões, temos que encontrar as variá-
veis inter e entre comunicação, que ocorrem durante o processo de 
transmissão da mensagem e os caminhos percorridos até receptor 
- e, que no caso das campanhas de massa, são categorizados como 
público-alvo.

A discussão que permeia o tema é saber sobre a eficácia das 
campanhas de massa realizadas pelo Programa Nacional de DST e 
Aids/MS e Aids, e aferir o quanto elas contribuíram para as mudan-
ças comportamentais desejadas para evitar o crescimento da epide-
mia. 

Nesses anos, o que se tem acompanhado é um aprimoramen-
to técnico das campanhas, e uma diversificação no repertório dos 

“AS CAMPANHAS DE MASSA SOBRE AIDS FAZEM 
PARTE DA AGENDA DO ESTADO COMO ESTRATÉGIAS DE 
INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO (IEC), E 

QUE SE UTILIZAM OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA 
ATINGIR A SOCIEDADE DE FORMA INDISTINTA”
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conteúdos e das estratégias de comunicação, cujo objetivo final é 
o cidadão.

Sob o olhar dos produtores das campanhas - agência publicitária 
e o Estado - o investimento até agora se não foi 100% eficaz, reve-
la que as últimas campanhas apresentaram resultados favoráveis, e 
cumpriram os objetivos propostos.

Quais são os objetivos de uma campanha de massa elaborada 
por agência de publicidade? 

Seria “vender” um tema de prevenção, pré-definido pela Coor-
denação Nacional de DST e Aids, baseado nos dados epidemioló-
gicos disponíveis para um máximo de pessoas. Mas, como medir a 
eficácia de campanhas? 

Os resultados seguem critérios de avaliação quantitativa e tem 
como base de resposta os “recalls” centrados em pesquisas de 
audiência encomendadas pelo Estado ou pela agência responsável.

As campanhas de massa falam para diversos públicos e com 
diferentes temas, de acordo com as necessidades percebidas pelos 
técnicos da Coordenação Nacional, por meio dos boletins epide-
miológicos ou com temas sugeridos UNAIDS (United Nations for 
AIDS). Quais os problemas?

- Em uma mesma campanha pode haver no intertexto outras 
mensagens que nem sempre são percebidas e identificadas. São 
muitas as mensagens sob esse perfil;

- Existem muitas informações em uma peça publicitária para ser 
compreendida em pouco tempo, como: prevenção, sexo seguro, 
uso de preservativo, responsabilidade pessoal e coletiva, entre ou-
tras e com um agravante: as campanhas de massa são datadas;

- As campanhas não são lineares, abordam temas diferentes, às 
vezes em uma mesma peça, e muitas vezes estão descoladas das 
ações priorizadas regionalmente;

- Do ponto de vista mercadológico, as campanhas podem al-
cançar a eficácia esperada pelos publicitários, mas do ponto de vis-
ta do receptor como consumidor dessas campanhas, não há até o 
momento uma avaliação qualitativa satisfatória que responda essa 
questão;

- A existência de outras subjetividades permite que se afirme a 
possibilidade de existência de outros entendimentos do que aquele 
sugerido pelas campanhas, até porque essa mudança se opera na 
intimidade e está subordinada ao campo da subjetividade;

- As campanhas de massa são apenas mais uma estratégia de 
prevenção da Aids, com a intenção de maximizar as informações 
sobre a epidemia.  

Neto3 apresenta uma questão relevante e da qual se poderá 
apropriar sobre o fenômeno da Aids, vista pelos olhos da mídia, e 

que de certo modo permite um entendimento mais claro sobre seu 
uso estratégico. Para ele: “A Aids é estruturada pela noção e atuali-
dade midiática (...) ela faz parte de um enquadramento narrativo e 
estrutural da produção midiática, que são chamados de “aconteci-
mentos – situações”, que explodem no tempo, duram e se renovam 
constantemente com roupagens discursivas diferentes (...). O discur-
so midiático ocupa hoje, um lugar estratégico que expressa uma di-
mensão extremamente significativa no próprio processo e constru-
ção da doença. Aids (...) opera antes de mais nada, pelas ofertas/
construções que as “janelas” e regras comunicativas produzem”. 
“Será necessário modificar a concepção do mercado de Aids, no 
sentido de concebê-la como uma doença que interpela cada pes-
soa individualmente”.

Tendo em conta que o mercado midiático deva ser revisto, pois 
o entendimento do sujeito para cada situação é único, é até possível 
que se tenha que criar e reformular novos discursos para Aids, rea-
prender sobre o universo simbólico no qual ela se insere, revisitar e 
compreender a heterogeneidade do campo social.     

Não se trata de analisar externamente o discurso do espectador, 
mas antes, compreender o que o espectador sente e como reage ex-
terna e internamente - são momentos diferentes.

A noção de cidadania nesse caso é fundamental e, poderá ser 
usada, segundo Canclini2 como “estratégia política” no consumo 
das campanhas, já que hoje, existe uma maior participação do pri-
vado nas ações públicas onde o modelo do Estado vêm se alterando 
a passos largos com as novas políticas globais.

A existência de novas práticas sociais e de consumo engendra-
das pelos meios de comunicação permite ao cidadão se informar, 
compreender e contestar, usar os direitos humanos como prerro-
gativa em situações limites. Canclini2 se refere à cena de televisão 
como”: (...) rápida e parece transparente: a cena institucional é lenta 
e suas formas (precisamente as formas que tornam possível a exis-
tência das instituições) são complicadas até a opacidade que gera o 
desespero”.

O cidadão, hoje, tem necessidades de respostas mais rápidas, e 
o consumo a que nos referimos não é só de bens materiais, mas 
também dos bens culturais.  

Quando se reconhece que o consumir também pensa, esco-
lhe-se e se reelabora o sentido social, é preciso analisar como 
esta área de apropriação de bens e signos intervém em formas 
mais ativas de participação do que aquelas que habitualmente 
recebem o rótulo do consumo2.

As campanhas de Aids são peças publicitárias, e a priori, fun-
cionam como tal. No entanto, seu produto é diferenciado – “vende 
comportamento humano” – e a “compra desse produto” se dá na 
esfera do público quando são veiculadas, no privado junto aos pares 
e no íntimo, pois escancara as portas da individualidade ao discutir 
sexualidade, prazer, drogas, vida e morte, em horários nobres televi-
sivos. Há ainda um detalhe: todos esses espaços são compreendidos 
e entendidos por meio de uma segunda leitura, que aproxima ou 
afasta o espectador dela, sem que ele perceba e resida no imaginá-
rio da construção subjetiva da doença, do irrevelado.

Como peça publicitária, Mac Luhan4 afirma que as campanhas 
são concebidas como píldoras subliminares para o inconsciente.  

“NA PROCURA DE RESPOSTAS, A ÊNFASE DADA À 
TELEVISÃO COMO VEÍCULO E UM DOS MEDIADORES 
DA COMUNICAÇÃO, TRAZ UMA OUTRA DISCUSSÃO 
SOBRE O TEMA, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO 

FINAL (O DA IMAGEM) NÃO É ÚNICO”
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No caso da Aids, os valores subjetivos se entrecruzam com prá-
ticas cotidianas reveladas e irreveladas, nas quais assuntos, como: 
sexualidade, vida e morte são poucos discutidos, e que cuja cono-
tação de prazer e perda é tabu no imaginário coletivo.  

As possíveis teorizações sobre Aids sejam as que falam do coti-
diano, ética ou da subjetividade, são difíceis de serem concebidas, 
uma vez que, os significados encontram-se dentro das esferas do 
simbólico, do privado e público.  

A Aids encontrou um importante respaldo nas discussões sobre 
mudanças comportamentais nos estudos sobre subjetividade como 
os de Johnson7, que descreve: o conceito de subjetividade destaca 
o “quem eu sou” ou, de forma igualmente importante “o quem nós 
somos” da cultura, destacando também as identidades individuais e 
coletivas. A subjetividade não é dada, mas produzida, constituindo, 
portanto, o objeto da análise e não a sua premissa ou seu ponto de 
partida.

Uma campanha que objetiva a mudança de comportamento, 
portanto, não é tão simples de ser avaliada, uma vez que a elas so-
mam-se as histórias pessoais, sociais, e culturais. Ao mesmo tempo 
- em seu nicho de representações, há outros elementos que além de 
serem pessoais e sociais são formadores de uma identidade plural e, 
cujos conteúdos ora se aproximam, ou se excluem.  

Tem-se como ponto de partida que as campanhas de massa são 
apresentadas por meio da televisão, que tem como função repas-
sar as informações e indicar comportamentos. Nessa caminhada, 
o produto veiculado é divulgado em um espaço público difuso, de 
fronteira geográfica ampla e com tempo cronológico limitado, mas 
que pretensamente forma uma opinião pública sobre a prevenção 
da doença.

Segundo Fèrry8, a opinião pública apresenta opiniões segmenta-
das e particulares que expressam interesses divididos e conflitivos. 

Entende-se, pois, que nessa esfera onde a formação de opi-
nião acontece, não haverá uma coexistência pacífica, até por-
que, nesses espaços a existência de grupos diferenciados são 
conflitivos e geram opiniões diferentes.

É impossível, portanto, falar em um espaço público, mas 
em vários espaços, que são multifacetados, no qual há diver-
sas opiniões públicas. Nesse sentido, de acordo com Canclini2, 
os cidadãos não podem seguir como atores, apenas dentro de 
uma esfera pública, que corresponderia a um território custo-
diado pela soberania do Estado.

Como o Estado resolverá essa questão para aferir não só seu pro-
duto, mas a  eficácia desejada e traduzida por custo benefício? 

Para responder parte dessa questão, as agências de publici-
dade contratadas para elaboração das campanhas farão pesqui-
sas – quase sempre quantitativas, e que legitimarão  as ações 
que o Estado propõe, reduzindo ou anulando por meio de seus 
resultados, os conflitos surgidos. 

Se o custo de uma campanha é alto para o Estado, ele será baixo 
do ponto de vista político, pois mostra o comprometimento e inves-
timento com a saúde da população. Isto porque, do ponto de vista 
da saúde pública, a prevenção primária contribui para evitar novos 
casos de Aids que são redutores dos altos custos com tratamentos e 
hospitalização.   

A publicidade não vende outra coisa a não ser projeções do pró-
prio sujeito. As personagens dos anúncios não deixam de ser isso, já 
que sua função é provocar identificações e projeções. A publicida-
de na televisão joga com as estratégias de tipo associativo: conferir 
personalidades aos produtos mediante a transferência de valores do 
contexto; promover os produtos recorrendo às personalidades famo-
sas, ou seja, a transferência  dos valores emocionais dos modelos; 
e a aumentar a atração dos produtos  transferindo-lhes os valores 
formais da linguagem. Em todos estes mecanismos entram em jogo 
processos emocionais que estão nas antípodas da racionalidade e 
que, em conseqüência, mantêm-se afastados da consciência. São 
processos que se adeqüam aos parâmetros dos mecanismos da se-
dução5.

AS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E O RECEPTOR
As campanhas são mais do que propagandas e venda de serviço ou 
produto, pois trabalham com a vida, com a noção de saúde e cida-
dania, e com uma gama variada de interditos sociais, como: sexua-
lidade, prazer, morte e vida.

Portanto, teremos de analisar as campanhas, e perceber se na 
intenção da agência de publicidade há a construção de um segun-
do texto, subliminar, com a intenção de alcançar o receptor. Assim, 
será possível entender como as campanhas de massa “invadem” o 
território do receptor, e mais – inferir como é concebido seu signifi-
cado de acordo com sua história pessoal e seu repertório cultural.  

Os estudos que se têm sobre os efeitos das campanhas, atêm-se 
a pesquisar a televisão, a produção das campanhas e a qualidade 
técnica delas, sem vincular ou associar simbolicamente a mídia no 
seu “continuum” e suas especificidades.  

É importante distinguir entre imagem e objeto, e não confundir 
o que representamos mentalmente com o que percebemos; e é im-
portante ainda, separar, com maior nitidez possível, os desejos dos 
que protestam da sua satisfação6.

Existem inúmeros caminhos teóricos que podem ser tomados 
para responder as questões que se faz sobre o tema, mais do que 
isso permite a aproximação e conduzem à reflexão crítica.

Se tomássemos emprestada a teoria funcionalista: emissor + 
estímulo + receptor = resposta = mensagem compreendida ou 
assimilada, não privilegiando a história pessoal, as necessida-
des e desejos do receptor, ou seja, sua individualidade; as men-
sagens recebidas já estariam introjetadas, e não teríamos mais 
o que discutir.  Porém isso não acontece.

O entendimento a partir de uma única teoria comunica-
cional é impossível quando se trata do receptor das men-
sagens, uma vez que ele é um sujeito que vive em espaços 
plurais e com necessidades diferenciadas. Dessa maneira, 
sua história pessoal não é traduzida por uma visão de um 
mundo monolítico simplificado e simplista. 

O receptor vive em um universo simbólico cujos significa-
dos lhes são particulares, resultando daí uma pluralidade de 
significados e de respostas que são encontradas a partir da sua 
história pessoal, da sua interação com o grupo social, que con-
fere ou dá sentidos ou significados para as mensagens recebi-
das. 
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Sobre o recall realizado pela agência de publicidade e 
os resultados obtidos, sugere-se que haja outros instrumen-
tos de avaliação que possam analisar criticamente os re-
sultados e não apenas validar o que se deseja. Já que uma 
pesquisa usada pela mídia pode resultar conforme Miege9 
em confortar os conformismos sociais ou contribuir para 
reforçar as opiniões comuns, construindo, por sua vez, um 
sentimento público, onde existam opiniões dispersas.

No entanto, é inquestionável que as campanhas de massa po-
dem ser entendidas como facilitadoras para outros trabalhos de pre-
venção, quando se inserem novos públicos alvos na discussão da 
epidemia. O que não se pode é atribuir a elas a responsabilidade 
por mudanças comportamentais significativas, ou como formadoras 
de opinião pública crítica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Afinal, depois de discorrer sobre o tema, a pergunta que não se cala 
é: quem são as pessoas que vêem as campanhas de massa?  São 
pessoas múltiplas com histórias pessoais, vivências culturais tam-
bém múltiplas, e cuja identidade foi transmitida pelas instituições 
primárias: família, escola e igreja, e mais tarde, adicionadas ao tra-
balho, grupos e associações de bairro, que lhe permite um mínimo 
de identificação com seus pares. Identifica-se esse sujeito como 
descentrado, plural e contraditório, um indivíduo em construção de 
uma identidade10.  

Esses espectadores não são simplesmente atores de um só ato. 
Ao contrário, vivem diversos papéis, deslocam-se entre espaços 
diferenciados e tem sentimentos de pertencimentos - não um, mas 
vários, na medida em que são múltiplos - de cidadãos e consumi-
dores culturais a indivíduos anônimos com necessidades diferencia-
das das preconizadas pelo coletivo social ampliado. Nesse espaço, 
onde a vizinhança, a família, a escola e o lazer se entrecruzam, há 
uma outra cultura – híbrida, pois são diferentes, e nas diferenças so-
mam e acrescentam novas culturas11.  

É na possibilidade de entrecruzar culturas, desejos e tempos que 

se tem, também, novos sujeitos e atores sociais exercendo o con-
trole social através de mediações, nem sempre compreendidas ou 
percebidas por eles ou pela sociedade.

Esses novos sujeitos e interlocutores de uma sociedade plural, 
informe e dinâmica, utilizam-se da comunicação. 

As dimensões do público e privado, bem como a alteração do 
lugar no lugar do Estado na vida social, propiciam cruzamentos de 
agentes de processos, portanto, de condição de negociação de es-
paços políticos, culturais. As pessoas encontram elos para relacio-
nar-se consigo mesmas; como se vêem a si mesmas e como cons-
troem suas identidades como sujeito. A própria comunicação social 
como processo participa da construção da subjetividade12.

Assim, esse cidadão ou sujeito, alimenta-se de vários repertórios 
sociais e culturais, e nesse movimento, ele cria uma identidade que 
ao mesmo tempo em que lhe é particular, é também coletiva e usa-
da dentro da esfera privada, recriando um novo sentimento de per-
tencimento.

O papel do Estado vai muito além do que pensar a saúde como 
sua responsabilidade. O corpo político não pode mais contemplar 
a saúde da nação simplesmente como virtude cívica. Ele precisa re-
pensar a questão dos direitos para toda a comunidade nacional e 
internacional  a partir da perspectiva da Aids13.

Em uma sociedade amplificada por culturas diferentes, moven-
do-se em espaços diversos, será o desejo de reconhecimento de ou-
tro lugar e de outra coisa, que leva a experiência da história além da 
hipótese instrumental13.

A informação veiculada pelas campanhas é carregada de signos, 
metáforas que muitas vezes não foram percebidas ou entendidas, e 
podem se tornar apenas em objeto de contemplação.

Na realidade, o que se espera é que as campanhas de Aids pro-
voquem no receptor dessas falas, outras falas - além das previstas 
pelas campanhas, aproximando o sujeito delas. 

Esse sujeito é o sujeito coletivizado pelas práticas sociais 
e culturais, e que  vive uma somatória diária de informações 
e de outros repertórios culturais, que lhes chegam prenhes 
de significados originados do imaginário coletivo e indivi-
dual. Esses significados serão explicitados à medida que lhe 
são cobrados sentidos para suas ações.

E, uma vez que não há verdade absoluta, mediador único, tam-
pouco haverá receptor único. Haverá sim, receptores com diferentes 
olhares, que resignificando o cotidiano darão a ele outros sentidos. 
Portanto, é necessário que o discurso elaborado para as campanhas 
dialoguem de forma competente com a sociedade.          ■
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Referências

“AS CAMPANHAS SÃO MAIS DO QUE PROPAGANDAS 
E VENDA DE SERVIÇO OU PRODUTO, POIS TRABALHAM 
COM A VIDA, COM A NOÇÃO DE SAÚDE E CIDADANIA, 
E COM UMA GAMA VARIADA DE INTERDITOS SOCIAIS, 

COMO: SEXUALIDADE, PRAZER, MORTE E VIDA”


