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RESUMO 

Historicamente, as campanhas de prevenção da Aids/HIV foram marcadas por uma 

agressividade na mensagem, cujos resultados não apresentam clareza em termos de 

efetividade. Nos últimos 10 anos, houve mudança de perspectivas. Neste artigo, apresentamos 

uma proposta de pesquisa que visa desenvolver uma análise qualitativa audiovisual das 

campanhas de prevenção da Aids na Espanha, entre 1987 e 2017, a partir da metodologia de 

análise qualitativa audiovisual desenvolvida no Grupo de Pesquisa Migracom/UAB (LORITE 

GARCÍA, 2015; 2006a; 2006b)  e aplicada em projetos sobre a representação da diversidade 

na publicidade. A pesquisa busca em seus resultados estabelecer possíveis relações entre o 

tratamento midiático das campanhas e o crescimento de diagnósticos de HIV na Espanha. 

 

PALAVRAS-CHAVE: publicidade; propaganda; análise qualitativa; audiovisual; prevenção 

da Aids. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Com um acúmulo de 30 anos de campanhas de prevenção no Brasil, paradoxalmente, 

temos um aumento progressivo entre 2010 e 2015 de novos registros de pessoas com HIV. A 

população que vive com Aids no Brasil passou de 700 mil, em 2010, para 830 mil em 2015, 

com cerca de 15 mil mortes por ano, como aponta o relatório da UNAids (2016). Em 2013 

iniciamos a pesquisa “Usos e apropriações das campanhas midiáticas de prevenção das 

DST/Aids entre adolescentes e jovens do bairro de Mãe Luiza, Natal-RN” (Pibic/CNPq e 

Pibic/UFRN). Em fase de finalização, os resultados apontam para mudanças na abordagem 

das campanhas de prevenção da Aids veiculadas no período de carnaval, entre o final dos 

anos 1980 e 2015, apresentando propostas que dialogam com expectativas e perspectivas de 

jovens, além da inclusão de casais jovens homossexuais e de perspectivas combinadas de 

prevenção, em representações e situações em que o HIV e a Aids já não são representadas 

                                                           
1
 Trabalho apresentado no VIII Pró-Pesq PP – Encontro de Pesquisadores em Publicidade e Propaganda. 

De 24 a26/05/2017. CAC/UFPE. 
2
 Docente do Doutorado em Estudos da Mídia da UFRN. Doutor em Ciências da Comunicação (Unisinos, 2008). 

Pós-Doutorando na Universidade Autônoma de Barcelona (UAB), Bolsista da Capes/Programa de Estágio 

Sênior no Exterior/ Processo nº 88881.120875/2016-01. email: juciano.lacerda@gmail.com.  

mailto:juciano.lacerda@gmail.com


 

como sinônimo da morte e do isolamento (LACERDA, CASTANHA, 2015; LACERDA, 

2014; MACHADO; LACERDA, 2013; LACERDA, ROCHA, CASTANHA, 2016). Contudo, 

principalmente nos últimos cinco anos os homens que fazem sexo como homens passaram a 

ser representados em situações cotidianas e ordinárias nos produtos audiovisuais e gráficos 

das campanhas. O enfoque ainda continua no uso do preservativo masculino, com o já famoso 

e imperativo slogan “Use camisinha”. Não é à toa que somente o preservativo masculino é 

disponibilizado gratuitamente em larga escala, “dificultando o empoderamento das mulheres 

na construção de uma sociedade equânime” (FRANCISCO et al, 2014, p. 9). 

O relatório Lacunas na prevenção, lançado pela UNAids em 12 de julho de 2016, veio 

fortalecer o nosso presente interesse para dar continuidade às pesquisas sobre as campanhas 

de prevenção da Aids, desta vez em âmbito internacional, ao apresentar a Proposta de análise 

qualitativa audiovisual das campanhas de prevenção da Aids na Espanha, aprovada no 

Programa de Estágio Sênior no Exterior da Capes (Edital 16/2016). O objetivo geral desta 

proposta de pesquisa é desenvolver uma análise qualitativa audiovisual das campanhas de 

prevenção da Aids na Espanha, a partir da metodologia aplicada no Migracom (UAB) em 

projetos sobre a representação da diversidade na publicidade, tendo em vista estabelecer 

possíveis relações entre o tratamento midiático das campanhas e o crescimento de 

diagnósticos de HIV na Espanha. Apresentamos a questão central da investigação que se 

pretende dar curso na Universidade Autônoma de Barcelona: é possível estabelecer relações 

entre o tratamento midiático das campanhas de prevenção da Aids e o crescimento de 

diagnósticos de HIV na Espanha? 

A escolha da Espanha como realidade empírica para o desenvolvimento da proposta de 

pós-doutoramento se deu por este país passar por processo semelhante ao Brasil. Em 2014, 

teve um aumento de diagnósticos de HIV acima da média européia, com 3.278 casos 

registrados em 2013 e uma taxa de 7 por 100 mil habitantes, situando-se entre os 10 Estados 

com maior prevalência na União Européia. Já em 2015, os dados apontaram que em 2014 

foram 3.366 novos diagnosticados com HIV positivo. Quase 10 casos a cada dia.
3
 A TV El 

País (webtv) apresenta vídeorreportagem em que argumenta que a agressividade das 

campanhas de prevenção da Aids não foram suficientes para conter a evolução dos números.
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No mesmo ano eram registradas mais de 130 mil pessoas afetadas pelo vírus HIV na 

Espanha.
5
 

Para se chegar aos resultados, pretendemos mapear e desenvolver uma análise 

quantitativa dos audiovisuais de campanhas de prevenção da Aids veiculadas na Espanha nos 

últimos 30 anos, compreendidos de 1987 a 2017, com foco na representação da diversidade de 

formas de prevenção, grupos sociais, etnias, identidades de gêneros, faixas etárias, 

comportamentos e formas de práticas/relações sexuais. Construiremos uma mostra qualitativa 

dessas campanhas prevenção da Aids veiculadas na Espanha, selecionadas em função do 

tratamento midiático caracterizado como representativo da diversidade pela avaliação 

quantitativa. Essa mostra servirá de base material para desenvolvermos uma análise 

qualitativa audiovisual em profundidade (LORITE GARCÍA, 2015). Com essa abordagem 

relacional quantitativa e qualitativa, esperamos poder estabelecer possíveis hipóteses da 

relação entre o tratamento midiático das campanhas analisadas na investigação e o 

crescimento dos diagnósticos de HIV na Espanha. Por fim, propomos desenvolver um 

conjunto de sugestões sobre o tratamento audiovisual de campanhas de prevenção da Aids na 

forma de um documentário científico, que apresente os resultados da pesquisa de maneira 

pedagógica e crítica a partir da própria linguagem audiovisual. 

 

AVANÇOS E DESAFIOS DAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO À AIDS 

O desenvolvimento de uma pesquisa é uma intervenção na realidade empírica para 

produzir uma expectativa de precisão. Isto é, um processo de objetivação entre outras formas 

possíveis, uma vez que um mesmo objeto poderia caber em diferentes problemáticas 

(BACHELARD, 2006). Nossa perspectiva de precisão sobre as campanhas de prevenção da 

Aids é desenvolvidas no campo dos processos de comunicação midiática.  Compreendemos 

um objeto de pesquisa na concepção bachelardiana. Esta não se refere necessariamente a um 

objeto físico específico, tratado como “isto ou aquilo”. Refere-se, sim, ao conjunto de 

elementos conceituais (programas de experiências) e descritivos (discursivos) acionados na 

construção/descrição, retificação, estruturação do objeto (BACHELARD, 2006, p. 132-134). 

Como evidenciam também Orozco e González (2012, p. 41) “o objeto não é, não pode ser a 

realidade; é, em todo caso, um aspecto e, por sua vez, uma representação, mais ou menos 

fidedigna, dessa realidade construída desde a subjetividade do pesquisador a partir das 
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relações que observa entre os elementos”. Portanto, como afirmam Orozco e González, esse 

aspecto ou representação não é obvio nem transparente, mas é sempre aquilo que é visto a 

partir de um determinado ponto de vista. 

Como estratégia para construir nosso objeto de pesquisa sobre campanhas de 

prevenção, tomamos como ponto de partida uma realidade específica: dados epidemiológicos 

sobre a epidemia da Aids. O relatório Lacunas na prevenção, lançado pela UNAids em 12 de 

julho de 2016, destaca diversos avanços e desafios para o Brasil em relação à prevenção do 

HIV (vírus da imunodeficiência humana).
6
 A entidade internacional destaca o país em termos 

de investimento no combate à Aids com recursos próprios, na ordem de U$ 800 milhões por 

ano (dados de 2014), mas ressalta que no Brasil e na América Latina houve um aumento do 

número de novas infecções, enquanto que os números mundiais caíram, embora 

modestamente, de 2,2 milhões de novos casos em 2010 para 2,1 milhões em 2015. No Brasil, 

em 2010 eram registrados 43 mil novos casos, enquanto que em 2015 a taxa subiu para 44 

mil. No mundo há 36,7 milhões de pessoas vivendo com HIV, com 1,1 milhões de mortes. A 

população que vive com Aids no Brasil passou de 700 mil, em 2010, para 830 mil em 2015, 

com cerca de 15 mil mortes por ano. A América Latina obteve grandes avanços na redução da 

contaminação de crianças, pela transmissão vertical: uma queda de 50% em cinco anos. 

Contudo, houve um aumento dos casos entre adultos de 2% entre 2010 e 2015, segundo a 

UNAids,  o que representa um total de 91 mil novas infecções/ano. Devido ao seu tamanho 

continental, o Brasil responde por 40% das novas infecções de Aids na América Latina. No 

México, a alta foi de 8%, enquanto que no Brasil foi de 4%, mas ao menos em dez países 

houve queda, a exemplo da Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. 

 Se há um aumento no número de novos casos entre adultos no Brasil, segundo o 

Boletim Epidemiológico de 2015, a preocupação se volta para os jovens: “Dentre os 

destaques relevantes deste Boletim, fica reiterado o fato de que o crescimento de Aids na 

juventude (15 a 24 anos) continua sendo uma preocupação importante e que as ações nesse 

segmento tem de ser intensificadas” (BRASIL, 2015, p. 3). Segundo o Boletim 

Epidemiológico do Ministério da Saúde, há mais casos entre homens do que entre mulheres. 

Em 1989, havia cerca de 6 casos no sexo masculino para cada 1 caso no sexo feminino. Em 

2012 essa relação era de somente 1,8 caso em homens para cada 1 em mulheres. No último 
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Boletim, na faixa etária de 20 a 24 anos, observa-se a diferença na taxa de detecção que é 2,5 

vezes maior entre os homens em relação as mulheres. É destacado o aumento em jovens de 15 

a 24 anos, sendo que de 2005 para 2014 a taxa entre aqueles com 15 a 19 anos mais que 

triplicou (de 2,1 para 6,7 casos por 100 mil habitantes) e entre os de 20 a 24, quase dobrou (de 

16,0 para 30,3 casos por 100 mil habitantes) (BRASIL, 2015). Ainda em 2012 o Ministério da 

Saúde advertia que os dados apontavam que, embora os jovens “tenham elevado 

conhecimento sobre prevenção da Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis, há 

tendência de crescimento do HIV”.
7
 

 Esse conhecimento dos jovens sobre prevenção da Aids e outras infecções 

sexualmente transmissíveis é atribuído, entre outras fontes, à informações originadas na mídia 

(FRANCISCO et al, 2014; PORTO, 2005; GONÇALVES, VARANDAS, 2005), mesmo 

entre alunos do 5º ano de Medicina (MORITA et al, 2012). Dentre as mídias, a televisão é a 

principal aposta do Ministério da Saúde em campanhas de prevenção da Aids. A primeira 

pesquisa sistemática de âmbito nacional para avaliar uma campanha de saúde teve como 

propósito identificar o impacto da Campanha do Carnaval de 2003, cuja protagonista era a 

cantora Kelly Key e foi voltada ao público feminino adolescente entre 13 e 19 anos de idade. 

Desenvolvida pelo Instituto Ipsos Brasil, por encomenda e financiamento do Ministério da 

Saúde, os anúncios veiculados pela televisão foram vistos por 81% das jovens entrevistadas. 

Participaram da survey 1006 jovens de 86 municípios distribuídos por 22 estados do país 

(PORTO, 2005, p. 1238-39). “Apesar da sua larga experiência na organização e 

implementação de campanhas de comunicação pública sobre DST e AIDS, o Ministério 

nunca havia realizado uma avaliação sobre os resultados das suas campanhas” (PORTO, 

2005, p. 1235).  

As campanhas de prevenção são umas das principais estratégias do Ministério da 

Saúde e muito utilizadas em todo o mundo. Embora, muitas vezes, tratemos como campanhas 

publicitárias aquelas que são realizadas pelo Ministério da Saúde, focadas na prevenção da 

Aids e ISTs durante o carnaval, Trindade (2012) nos adverte que publicidade se origina de 

“publicus”, aquilo que se comunica ao público, e propaganda vem de “propagare”, aquilo que 

se planta, portanto ato de se incutir uma ideia em alguém. 

Desse modo, toda publicidade é uma propaganda, na medida em que difunde os 

valores das sociedades de consumo e informa sobre as mercadorias em circulação 

no comércio, mas nem toda propaganda é uma publicidade, já que os valores 
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divulgados em uma propaganda nem sempre correspondem aos valores de uma 

sociedade de consumo, a serviço da circulação de mercadorias (TRINDADE, 2012, 

P. 31). 

 

Em artigo anterior da pesquisa, apontamos esse problema de, no Brasil, as ações de 

publicidade e propaganda, em muitos casos, confundirem-se (LACERDA; CASTANHA, 

2015). De modo que campanhas de prevenção da Aids são consideradas propagandas, mas 

podem possuir uma estética publicitária como gênero discursivo dominante (TRINDADE, 

2012, p. 33). Porto (2005, p. 1236) denomina de campanha de comunicação pública: “uma 

ação sem fins lucrativos que visa a informar, persuadir ou motivar mudanças 

comportamentais em uma audiência numerosa e relativamente bem-definida, através do uso 

organizado dos meios de comunicação de massa”. Segundo Porto (2005), os resultados do 

survey sobre a campanha do carnaval de 2003 sugerem que teria atingido seus objetivos com 

o público-alvo: adolescentes de 13 a 19 anos, especialmente à exposição ao anúncio de TV. 

Mas o autor admite que são necessárias mais investigações empíricas suplementares sobre o 

tema, avaliações mais sistemáticas sobre as campanhas, uma vez que o campo dos estudos dos 

efeitos da comunicação de massa tem suas controvérsias. Não se pode negar que a mídia tem 

um papel relevante na construção de representações sobre o HIV e a Aids. Gonçalves e 

Varandas (2005, p. 230) se questionam sobre “qual seria o papel da mídia na prevenção da 

epidemia?” Os meios de comunicação social participam e atuam no processo de socialização, 

de construção social da realidade e do imaginário e, claro, no esclarecimento à população 

sobre a epidemia do HIV/Aids. Portanto, faz-se necessário produzir reflexões sobre “a 

complexidade moral que envolve a criação e a veiculação das campanhas educativas de 

prevenção do HIV/Aids” (GONÇALVES, VARANDAS, 2005, p. 230). 

Em seu artigo sobre o papel da mídia na prevenção do HIV/Aids e a representação da 

mulher no contexto da epidemia, Gonçalves e Varandas (2005) elencam uma série de 

problemas no histórico das campanhas e da cobertura midiática no Brasil. Entre eles, 

podemos destacar o enfoque no preservativo masculino em relação ao feminino; a 

negligência, nos anos 1990, da transmissão heterossexual, com foco na noção de “grupo de 

risco”, que estigmatizou pelo moralismo prostitutas e pessoas que tinha relações 

homossexuais; isso camuflou a epidemia entre as mulheres, como se o risco fosse pela relação 

anal e não pela relação vaginal. Hoje em dia as políticas de cuidado e prevenção se afastam do 

foco no conceito de “grupo de risco”, que tendia ao isolamento, quarentena ou interdição dos 

sujeitos aí identificados, para assumir que as pessoas estão submetidas à contextos e fatores 



 

de “vulnerabilidade”. “A desigualdade social, a assimetria de gênero, a falta de acesso aos 

bens, como educação, saúde e informação, ainda são fatores de grande vulnerabilidade para 

esta população” (GONÇALVES, VARANDAS, 2005, p. 231). A abordagem da 

vulnerabilidade é recente e a mídia massiva, em seu contexto moralista, ainda não consegue 

tratar do tema com qualidade. A perspectiva da doença como epidemia demonstra que ela 

atinge qualquer pessoa, não se pautando mais pela noção de “grupos de risco”, mas por 

“comportamentos de risco”. A lógica do processo é pautada nos direitos humanos, para que 

pessoas e grupos tenham seus direitos garantidos e tenham reduzidas suas vulnerabilidades 

(AYRES, PAIVA, FRANÇA JR., 2012). 

Focadas na noção de “grupo de risco”, as campanhas mais amedrontavam que 

educavam e, em muitos momentos, tinham caráter denunciatório à procura de responsáveis 

em vez de serem, de fato, preventivas, como destacam Gonçalves e Varandas (2005). Por 

exemplo, as campanhas em vez de representar a mulher como um ser que precisa de 

assistência focavam atenção do cuidado somente para com o bebê, para evitar a transmissão 

vertical, sobrecarregando a mulher com o peso da responsabilidade de se achar 

responsável/vetor da doença para o bebê, enquanto que a figura paterna (em muitos casos o 

vetor inicial do vírus) era beneficiada em sua representação. “Uma situação comprovada pelos 

dizeres de um pôster, para prevenção da transmissão vertical, que responsabilizava a mãe pela 

doença do bebê: ‘Ela tem os olhos do pai e a Aids da mãe’” (GONÇALVES, VARANDAS, 

2005, p. 232). A erotização e lascividade ficam mais evidentes que os aspectos preventivos e 

educativos nas campanhas brasileiras (GONÇALVES, VARANDAS, 2005, p. 233), 

associadas ao período de carnaval, em que são suspensas certas lógicas e regras do cotidiano. 

Em 2013 iniciamos uma pesquisa com apoio do Pibic/CNPq e da Propesq/UFRN.
8
 Os 

resultados, em fase de sistematização, apontam para mudanças na abordagem das campanhas 

de prevenção da Aids veiculadas no período de carnaval, entre o final dos anos 1980 e 2015, 

apresentando propostas que dialogam com expectativas e perspectivas de jovens, além da 

inclusão de casais jovens homossexuais e de perspectivas combinadas de prevenção, em 

representações e situações em que o HIV e a Aids já não são representadas como sinônimo da 
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morte e do isolamento (LACERDA, CASTANHA, 2015; LACERDA, 2014; MACHADO; 

LACERDA, 2013; LACERDA, ROCHA, CASTANHA, 2016).  

Em nossas investigações, percebemos que, depois de mais de 30 anos de campanhas 

realizadas pelo Ministério da Saúde, é principalmente nos últimos cinco anos que os homens 

que fazem sexo como homens (HSH) começam a ser representados em situações cotidianas e 

ordinárias. O enfoque ainda continua no uso do preservativo masculino, com o já famoso e 

imperativo slogan “Use camisinha” (LACERDA, ROCHA, CASTANHA, 2016). Não é à toa 

que somente o preservativo masculino é disponibilizado gratuitamente em larga escala, 

“dificultando o empoderamento das mulheres na construção de uma sociedade equânime” 

(FRANCISCO et al, 2014, p. 9). É possível que nas condições de produção da publicidade 

profissional desenvolvidas por agências, com financiamento de governos e organizações que 

atuam no combate à Aids, a própria cultura midiática é a referência. Gonçalves e Varandas 

(2005, p. 230) postulam “um perfil de como a mídia tem pautado as moralidades ocultas nas 

mensagens, no sentido de evitar a disseminação da doença”. Essa visão conservadora pode ter 

uma explicação. Segundo Casaqui (2009, p. 20), “para além da significação ampliada de valor 

de troca, a publicidade tem como referente a própria cultura da mídia; as imagens da 

publicidade têm como referente o seu próprio sistema de produção de sentido”.  Em função 

das próprias condições de produção da mensagem publicitária, a cultura midiática já 

reconhecida e sedimentada no senso comum se constitui como um dos principais repertórios 

culturais da sociedade, tal fenômeno produz um círculo vicioso do eterno retorno do 

imaginário mítico, de valores conservadores e estereotipados no processo de produção-

reprodução de significados em torno da prevenção da Aids. “Os ‘criativos’ atuam cortando, 

associando, unindo e, consequentemente, editando informações que encontram no repertório 

cultural da sociedade. A bricolagem, assim como o pensamento mítico, é a operação 

intelectual por excelência da publicidade” (CARRASCOZA, 2005, p. 62). 

Portanto, nesses mais de 30 anos de campanhas de prevenção no Brasil, 

paradoxalmente, temos um aumento progressivo entre 2010 e 2015 de novos registros de 

pessoas com HIV, como aponta o relatório da UNAids (2016). Esse fato fortaleceu nossa 

proposta de continuidade às pesquisas sobre as campanhas de prevenção da Aids, mas desta 

vez numa perspectiva internacional, com uma proposta de análise qualitativa audiovisual das 

campanhas de prevenção da Aids na Espanha. A escolha da Espanha como realidade 

empírica para o desenvolvimento da proposta de pós-doutoramento é justificada na introdução 

deste artigo. Apresentamos também outros dados significativos. Em 2013, na Espanha, 46,6% 



 

dos diagnósticos do HIV se deram muito tarde, com a evolução do vírus já adiantada (DIEZ 

RUIZ-NAVARRO, 2014). No mesmo ano eram registradas mais de 130 mil pessoas afetadas 

pelo vírus HIV na Espanha.
9
 Os jovens entre 16 e 24 anos da Catalunha, principalmente do 

sexo masculino, apresentam comportamentos de risco nas relações sexuais, a exemplo da 

negação/resistência em usar o preservativo (FOLCH, 2015).  

Vale destacar ainda que há pesquisas na Espanha que atribuem um maior número de 

casos de HIV entre imigrantes vindos da América Latina (48,8%) do que de autóctones e que 

haveria diferentes comportamentos de risco em função dos países de origem (HERNANDO 

ROVIROLA, 2014). É preciso observar se as campanhas de prevenção abordam de modo 

qualitativo esses dados de pesquisas sobre HIV na Espanha, assim como outras percepções de 

investigações locais. A exemplo de pesquisas sobre a responsabilidade sexual de homens que 

fazem sexo com homens e são portadores do HIV (FERNANDEZ-DAVILA; MORALES 

CARMONA, 2013); sobre a abordagem em campanhas sobre a relação entre internet e 

comportamentos de risco para HIV entre jovens (VALDEZ MONTERO, 2015); sobre o que 

determinaria o diagnóstico tardio da infecção por HIV na Espanha (FUSTER-RUIZ DE 

APODACA, 2014; RIVERO MARCOTEGUI, 2014) ou sobre tendências de prevalência do 

HIV e comportamentos de risco associados a mulheres trabalhadoras do sexo na Catalunha 

(FOLCH, 2014).  

Portanto, há um conjunto de características sobre os dados atuais da Aids e do HIV na 

Espanha, que em muito se assemelham ao Brasil. Mas como é o tratamento midiático das 

campanhas na Espanha? Para poder captar e analisar esse tratamento midiático, tendo em 

vista estabelecer ser há relações com o crescimento dos diagnósticos, apresentamos, a seguir, 

nossa proposta metodológica de partida. 

 

UMA PROPOSTA DE ANÁLISE QUALITATIVA AUDIOVISUAL 

“Caminante, son tus huellas / el camino y nada más; / Caminante, no hay camino, / se 

hace camino al andar.” Um percurso metodológico é construído como um caminho a ser 

seguido, mas como diz o poema “Caminante no hay camino”, do poeta sevilhano Antonio 

Machado, tal caminho é construído enquanto se caminha. Cada realidade empírica, cada 

problemática é como uma nova picada a ser aberta nos campos do conhecimento. Desta 

forma, o caminho que traçamos aqui para nossa pesquisa, ou seja, nosso método, é um trajeto 
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aberto a novos direcionamentos. A escolha pela metodologia de análise qualitativa 

audiovisual proposta por Lorite García (2015; 2006a; 2006b; 2005) se deu por suas 

propriedades inovadoras e por buscar na própria gramática audiovisual suas estratégias de 

observação, sistematização e análise. “Se ensina a escrever a ler textos, mas não a ler obras 

audiovisuais com a gramática audiovisual. Há um desconhecimento absoluto da linguagem 

audiovisual e das complexas rotinas que comporta qualquer produção audiovisual” (LORITE 

GARCÍA, 2015, p. 182). É preciso também identificar como as rotinas de produção de cada 

gênero audiovisual e as agendas de cada ator social envolvido no processo atuam na forma 

como as questões e problemas são representados audiovisualmente. 

Para Lorite García, em uma investigação desde a perspectiva dos produtos 

audiovisuais midiáticos é preciso tentar dar conta de um conjunto múltiplo de significados em 

relação aos planos visuais e sonoros. “Para comprender su valor hay que agregar diferentes 

significados que se les dan a dichos fragmentos de la realidad desde la producción, emisión y 

recepción” (LORITE GARCÍA, 2006b, p. 84). Tomando como ponto de partida a condição de 

que o pesquisador também precisa pensar e atuar como realizador audiovisual, são distintos 

elementos da linguagem audiovisual que podem ser analisados: 

La altura de la cámara, la composición visual, el encuadre, la profundidad de 

campo, el valor del plano, el movimiento y desplazamiento de la cámara, el ritmo 

interno al cuadro y el externo que tendrá el producto audiovisual final con el 

montaje, la duración de las tomas grabadas, la luz utilizada (interior o exterior, 

noche o día), los planos sonoros con la consiguiente técnica de ubicación adecuada 

del micrófono y hasta la de la correcta selección del tipo de micrófono para 

registrar adecuadamente el sonido de la realidad, suponiendo que sea el real el 

sonido que queremos grabar y usar posteriormente en el montaje para mostrar la 

realidad, y un largo etcétera de criterios de grabación audiovisuales, que sumados a 

todos los relativos a la internalización de la realidad social por parte del individuo 

durante sus procesos de socialización primaria y secundaria, hacen que la toma 

visual y el registro sonoro en manos de un investigador audiovisual sea algo más 

que la simple captación de un simple instante simple, valgan todas las 

redundancias, de la realidad (LORITE GARCÍA, 2006a, p. 90-91). 

 

A partir do projeto de pesquisa “Estudio multimodal de la representación de la 

diversidad en la publicidad española y efectos interculturales en las ciudades del 

Mediterráneo en tiempos de crisis”, financiado pelo Ministério  de Economia e 

Competitividade da Espanha, Lorite García (2015) adaptou para o campo publicitário as 

estratégias de análise voltadas ao tratamento midiático audiovisual da cobertura jornalística, 

desenvolvidas em seus projetos anteriores sobre o tratamento midiático da cobertura 

audiovisual sobre a imigração na Espanha (LORITE GARCÍA, 2006a, 2006b, 2005). São 



 

essas estratégias metodológicas quantitativas e, principalmente, qualitativas, que vamos 

trabalhar para operacionalizar e alcançar os nossos objetivos de pesquisa (LORITE GARCÍA, 

2015). 

 O movimento será do quantitativo para o qualitativo para se avaliar os vídeos das 

campanhas de prevenção da Aids produzidas e veiculadas na Espanha entre 1987 e 2017, ou 

seja, um intervalo de 30 anos. Sendo que o processo de coleta e análise do ano de 2017 vai ser 

parcialmente sincrônico, ou seja, serão acompanhados no segundo semestre de 2017 os canais 

de televisão que tem cobertura em toda a Espanha (TVE, Tele5, Cuatro, La Sexta) e a TV3, da 

Catalunha. Para os anos anteriores até chegar a 1987, faremos um processo de levantamento 

diacrônico junto ao “Ministerio de Sanidad” da Espanha e ao Gesida (Grupo de Estudio de 

Sida)
10

 e também em canais de vídeo da internet como o Youtube (www.youtube.com). 

 Fase 1 - Para a análise inicial quantitativa (LORITE GARCÍA, 2015), as campanhas e 

vídeos coletados entre os anos de 1987 e 2017 serão sistematizados e analisados a partir de 

um protocolo a ser construído durante a pesquisa, que quantificará em cada vídeo: a) o tipo de 

gênero narrativo; b) a duração em minutos e segundos; c) diversidade da abordagem de 

formas de prevenção; d) de grupos sociais; e) etnias; f) identidades de gêneros; g) faixas 

etárias; h) comportamentos e i) formas de práticas/relações sexuais; j) protagonistas pessoas, 

objetos ou animações. Outros critérios poderão ser acrescentados durante o processo de 

pesquisa empírica. 

 Fase 2 - Para a análise qualitativa audiovisual, a partir dos dados quantitativos 

coletados, vamos selecionar uma mostra representativa de campanhas e vídeos, com critérios 

a serem definidos a partir dos próprios resultados empíricos. Vamos partir dos elementos 

qualitativos propostos por Lorite García (2015) e, no decurso da investigação, discutir e 

acrescentar outros que forem solicitados pela problematização da pesquisa. Em relação aos 

atores: a) protagonistas e seu papel (principal, secundário ou casual), principalmente aqueles 

de outras culturas ou origem; b) gêneros e transgêneros; c) idade; d) classe social; e) relação 

afetiva entre pares; f) contexto social; g) cor da pele; h) cor dos olhos; i) tipo de cabelo; j) 

origem; l) maneira de vestir; m) tipo de vestimenta; n) tipo de interação entre os sujeitos; o) 

comportamentos sexuais; e p) práticas/relações sexuais. Observaremos as linguagens textuais, 

gráficas, sonoras, visuais e audiovisuais. 

En concreto, sobre el lenguaje visual tenemos en cuenta la ubicación y duración del 

plano, la composición visual, el tipo de plano y su valor y otros elementos como luz, 
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color, transiciones visuales, ritmo, movimientos interno y externo al cuadro y tipo de 

montaje; sobre el lenguaje sonoro tenemos  en  cuenta  la  tipología  de  sonido  (si  

es  una  voz  en  off,  voz  del  personaje, música, efectos, silencios), el sonido 

diegético y extradiegético, el uso de la voz en  off  (lo que dice, género, edad, tono, 

idioma, acento), y la música, distinguimos si es clásica, popular, folclórica o bien de 

otro tipo, agregamos a todo ello si destaca un instrumento principal en la música y en 

caso de tener letra la canción transcribirla y adivinar a quien pertenece esa música 

(LORITE GARCÍA, 2015, p. 194). 

 

 Fase 3 – Esta última fase metodológica envolverá, a partir dos resultados das fases 

anteriores, produzir um audiovisual na forma de documentário científico, com a 

sistematização de sugestões de tratamento audiovisual de campanhas de prevenção da Aids e 

tomada de depoimento de produtores e realizadores de algumas das campanhas analisadas, 

buscando confrontar os resultados com suas condições de produção específicas. O ponto de 

partida será a própria linguagem audiovisual e tal documentário objetiva se constituir numa 

outra estratégia pedagógica de relatório da pesquisa para ser exibido e debatido com 

estudantes e profissionais da área de comunicação e saúde.
11

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A compreensão das campanhas públicas de comunicação (PORTO, 2005) como 

estratégicas para o Brasil e o reconhecimento da importância da mídia na aquisição de 

conhecimentos, seja para fortalecimento de valores, direitos, redução de vulnerabilidades, 

diversidade da representação ou para reforço de crenças, tabus, mitos e estereótipos sobre a 

aids e sua prevenção (FRANCISCO et al, 2014; AYRES, PAIVA, FRANÇA JR., 2012; 

MORITA et al, 2012; PORTO, 2005; GONÇALVES, VARANDAS, 2005), apontam para a 

relevância desta proposta, uma vez que tanto no Brasil como na Espanha temos observado o 

crescimento paulatino de novos casos de HIV nos últimos cinco anos.  

É fundamental desenvolver mais pesquisas que construam novas estratégias 

metodológicas de avaliação das campanhas, sejam qualitativas ou quantitativas, sejam focadas 

nas condições de produção, nos produtos audiovisuais ou nos processos de 

consumo/recepção/efeitos (LORITE GARCÍA, 2015; 2006; 2005; CASAQUI, 2009; 

CARRASCOZA, 2005; PORTO, 2005). E compreender a relação entre as campanhas de 

prevenção da Aids desenvolvidas na Espanha e os atuais números epidemiológicos do HIV no 

                                                           
11

 Esta 3ª fase será construída com apoio do supervisor do pós-doutorado. 



 

país será importante para compararmos, em um projeto de continuidade, com as 

características deste mesmo fenômeno no Brasil. 
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