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Introdução 

Nas duas últimas décadas a noção de risco tem sido essencial à produção dos 

discursos da saúde pública, em particular no campo da promoção da saúde (Lupton, 

1995; Nettleton & Bunton, 1995; Petersen & Lupton, 1996; Spink, 2001). Geralmente 

orientadas segundo a ótica da responsabilidade individual, as ações de promoção da 

saúde centradas na prevenção do risco partem do pressuposto de que este é resultado de 

‘más’ escolhas de estilo de vida. O campo de ação dos promotores de saúde que 

trabalham com a noção de risco fica, assim, definido como um investimento na 

promoção do autocontrole e mudança de comportamento dos prováveis sujeitos do 

risco. Um dos efeitos desta lógica é a interferência dos profissionais da saúde na 

autogestão da vida, facilitada, na maioria das vezes, por ações de educação em saúde. 

Aos educadores em saúde cabe a responsabilidade de promover a prevenção do risco, 

considerando o que a medicina define como práticas seguras e comportamentos 

saudáveis. Em ambos os casos, as concepções de risco e as orientações para o seu 

manejo são estabelecidas com base no conhecimento científico acumulado sobre o(s) 

agravo(s) à saúde em questão.  

Este enfoque individualista das ações educativas no campo da saúde tem sido 

alvo de críticas por parte de estudiosos e pesquisadores, principalmente os que 

trabalham com referenciais sociológicos (Lupton, 1995; Nettleton & Bunton, 1995; 

Petersen & Lupton, 1996; Oliveira, 2001). Os problemas destacados pelos críticos têm a 

ver com a orientação biomédica das ações (eminentemente centradas na prevenção de 

doenças) e com o pressuposto de que a falta de saúde é causada por formas inadequadas 

de viver a vida. Essa ênfase no individual implica numa representação de falta de saúde 

como falha moral, o que acaba por produzir um discurso que culpa a vítima pelo seu 

próprio infortúnio. No campo da intervenção a abordagem individual da educação em 

saúde trabalha com a idéia de que a prevenção de doenças pode ser conseguida através 

da persuasão dos indivíduos para que esses adotem modos de vida mais saudáveis 

(considerando a definição biomédica de saúde) e se comportem de acordo com a 

prescrição dos profissionais da saúde. Tais pressupostos têm sido duplamente criticados, 
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primeiro porque instituem uma hegemonia médica na definição de um ‘estilo de vida 

saudável’  e, segundo, mas não menos problemático, porque são embasados na ideologia 

do individualismo, entendendo que viver desta ou daquela maneira é uma questão de 

escolha pessoal. As críticas ao individualismo na educação em saúde têm resultado 

numa busca de alternativas que considerem a complexidade dos comportamentos 

humanos e a influência de fatores sócio-ambientais nos estilos de vida.  

A tendência à ampliação do foco para além da mudança individual de 

comportamento responde a todo um conjunto de novas premissas para o trabalho em 

saúde pública e promoção da saúde produzidas no âmbito da Organização Mundial da 

Saúde (World Health Organization, 1986). Essa nova abordagem promete investir na 

promoção da autonomia de indivíduos e grupos para que estes sejam capazes de realizar 

as suas próprias escolhas de vida. A ampliação do foco implica mudanças 

metodológicas para a educação em saúde, as quais devem evoluir das tradicionais 

técnicas de persuasão para métodos de conscientização – também chamados de radicais, 

centrados no aumento da consciência crítica. Indivíduos conscientes deverão ser 

capazes de se responsabilizar pela sua própria saúde, não apenas no sentido da sua 

capacidade para tomar decisões responsáveis quanto à saúde pessoal, como também em 

relação à sua competência para articular intervenções no ambiente que resultem na 

manutenção da sua saúde. Nessa perspectiva destaca-se o poder (aqui entendido na sua 

dimensão mais usual, qual seja, de que alguns detêm o poder e outros não) como 

condição fundamental para o êxito do empreendimento educativo.  

Apesar de serem bem claras as diferenças entre as propostas do modelo 

tradicional e do modelo radical de educação em saúde, no campo prático é difícil 

categorizar as ações como orientadas por este ou aquele modelo. Nas ações de educação 

em saúde, desenvolvidas na atualidade, podem ser identificadas abordagens tradicionais 

centradas na mudança de comportamento e, ao mesmo tempo, elementos característicos 

de propostas mais modernas que investem no empowerment dos sujeitos destas ações.  

Este é o caso da educação para a prevenção do HIV/AIDS. Como outros 

problemas de saúde pública a epidemia do HIV/AIDS também tem sido tratada sob o 

enfoque do risco e as estratégias utilizadas até aqui para o seu enfrentamento têm se 

configurado numa luta das sociedades modernas para incorporar a racionalidade e o 

autogoverno enquanto ideais individuais e coletivos. Neste contexto, as abordagens do 

risco do HIV/AIDS têm seguido a tradicional hegemonia do referencial biomédico e, 

aquelas que enfocam a prevenção, têm sido orientadas por um viés individualista 
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(Waldby, 1996). Muitos dos títulos das campanhas oficiais de prevenção ao HIV/AIDS 

(produzidas sob a coordenação do Ministério da Saúde), trazem implícita ou 

explicitamente, este viés (Santos, 2002). É o caso das campanhas “ Se você não se 

cuidar a AIDS vai te pegar”  (1991), “ Quem se ama se cuida”  (1995), “ Viver sem AIDS 

só depende de você”  (1999), “ Prevenir é tão fácil quanto pegar”  (2000), dentre outras.  

Apesar de vir ao encontro dos princípios da promoção da saúde, a incorporação 

da noção de empowerment aos discursos da educação para a prevenção da AIDS entre 

mulheres não tem resultado em intervenções que superem o tradicional viés 

individualista da educação em saúde. No geral, as abordagens centram-se na 

conscientização do risco e da necessidade de negociar o sexo seguro com o parceiro, 

sem levar em conta as condições estruturais que definem posições de poder e 

subordinação. Como argumenta Paiva (1996), no campo da prevenção da AIDS, o uso 

da noção de empowerment desde um enfoque individualista é problemático, 

considerando que “o esforço individual pode muito pouco contra a vulnerabilidade que 

é social”  (p.228). Como destaca a literatura, a complexidade das relações de poder de 

gênero e a variedade de circunstâncias que envolvem a negociação do uso da camisinha 

não têm sido consideradas nas campanhas de prevenção ao HIV/AIDS (Sacks, 1996; 

Campbell, 1999; Paicheler, 1999; Paiva, 2000; Oliveira, 2001; Santos, 2002; Oliveira et 

al., 2004; Meyer et al., 2004). Neste sentido, percebe-se “uma incongruência entre o 

modo como as mensagens foram [e ainda são] transmitidas e o modo como a sociedade 

vivencia estes temas” (Roso, Gué & Nora, 1996, p.10).  

Se, por um lado, as campanhas vêm interpelando, principalmente, a mulher 

(buscando capacitá-la para a negociação do uso do preservativo), por outro, elas têm 

culpado ou responsabilizado os homens pela transmissão do HIV/AIDS para o espaço 

doméstico e não trabalham, em nenhum momento, de modo a considerar homens e 

mulheres de forma relacional e a transmissão heterossexual do HIV/AIDS como um 

risco compartilhado (Meyer et al., 2004). Nos discursos da educação/promoção da 

saúde, as mulheres são apresentadas como agentes autônomos que têm o poder de 

decidir sobre a natureza de suas relações heterossexuais, aí incluídas a capacidade para 

autoproteger-se, negociando/impondo o uso da camisinha em todas as suas relações 

sexuais (Oliveira, 2001). Estudos mostram que, na falta dessa autonomia propalada 

pelos agentes de promoção da saúde, as mulheres acabam criando estratégias de 

autoproteção que não são consideradas como válidas por estes agentes (Oliveira, 2001; 

Lima, 2002).  
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Um estudo realizado por Lima (2002), por exemplo, mostra que mulheres 

brasileiras pobres, que vivem relações amorosas que consideram estáveis, se valem da 

confiança (e não da camisinha) como sua principal estratégia de prevenção ao 

HIV/AIDS (vide Knauth, 1997). Na pesquisa em que investigou os pontos de vista de 

mulheres adolescentes sobre o risco pessoal de serem infectadas pelo HIV através do 

sexo, Oliveira (op. cit.) destaca que as avaliações de risco feitas por elas são produzidas 

e circunscritas por relações de poder de gênero que organizam o contexto social e 

cultural em que vivem. Solicitar o uso de camisinha na relação sexual pode significar a 

possibilidade da prevenção do risco do HIV/AIDS, mas, ao mesmo tempo, resultar na 

exposição a vários outros riscos, como colocar em questão, por um lado, a fidelidade do 

parceiro ou, por outro, o prazer na relação sexual (Oliveira, 2001; Oliveira et al., 2004). 

Decisões como esta, podem, também, ser fortemente influenciadas pela relação de 

dependência econômica que se estabelece entre as mulheres e seus parceiros (Roso, 

2000).  

Com base nas análises realizadas por Santos (2002), é possível dizer que os 

discursos que posicionam as mulheres como ‘cuidadoras’  e responsáveis’  pela 

introdução de determinadas ‘ inovações’  (e.g., o uso do preservativo feminino) no campo 

da saúde – atividades essas que são freqüentemente entendidas como uma continuidade 

do que elas já fazem como parte de suas atribuições domésticas (Lupton, 1995; Meyer, 

1998) – posicionam, ao mesmo tempo, os homens não exatamente como indivíduos que 

também necessitam de um certo ‘ incremento’  em sua saúde, mas os responsabilizam 

pela infecção das mulheres no espaço doméstico. Assim, talvez se possa afirmar que os 

discursos da educação em saúde e, mais especificamente, os anúncios televisivos das 

campanhas de prevenção de massa, não posicionam os homens como sujeitos que 

devem receber orientações na direção de cuidar de sua própria saúde ou de se proteger 

contra os riscos à saúde. Pelo contrário, eles parecem ser apresentados nesses discursos 

como sujeitos que, através de suas práticas (no caso, especialmente, as sexuais), 

ameaçam a saúde das mulheres e de sua família, transmitindo doenças, ou mesmo 

levando-as para dentro da própria casa.  

O presente trabalho problematiza o uso da noção de empowerment feminino nos 

discursos da educação para a prevenção do HIV/AIDS, enfocando particularmente 

como esta noção vem sendo incorporada aos anúncios televisivos das campanhas 

oficiais de prevenção do HIV/AIDS. Neste sentido, a problematização proposta 

pretende trazer respostas às seguintes perguntas: ‘que homem e que mulher estão 
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pressupostos nos anúncios que investem no empowerment feminino?’  e ‘como a relação 

entre risco e gênero está colocada nestes anúncios?’ . 

A análise está embasada numa perspectiva relacional de gênero, tal como 

proposta por Meyer (2003, p. 16), o que significa considerar que gênero engloba “todas 

as formas de construção social, cultural e lingüística implicadas com os processos que 

diferenciam mulheres de homens, incluindo aqueles processos que produzem seus 

corpos, distinguindo-os e separando-os como corpos dotados de sexo, gênero e 

sexualidade”. Essa abordagem de gênero extrapola a análise de papéis e funções de 

mulheres e homens, entendendo que, conforme destaca Meyer (2003, p. 16), “as 

próprias instituições, os símbolos, as normas, os conhecimentos, as leis e políticas de 

uma sociedade são constituídas e atravessadas por representações e pressupostos de 

feminino e de masculino e, ao mesmo tempo, produzem e/ou ressignificam essas 

representações” .  

Para fins da problematização aqui proposta nos valemos de informações obtidas 

em uma pesquisa que teve como foco a análise de alguns dos anúncios televisivos que 

fizeram parte das campanhas oficiais de prevenção ao HIV/AIDS, implementadas pelo 

Ministério da Saúde, no Brasil, no período de 1994 a 2000. Nesta época, em função da 

feminização da AIDS, o Ministério da Saúde deu prioridade à produção de anúncios 

televisivos endereçados às mulheres (Santos, 2002).  

 

Contextualizando a Problemática do Estudo 

Em parte, devido à sua constante reconfiguração, a epidemia da AIDS tem sido 

um campo fértil para a produção de múltiplos significados para risco segundo o gênero. 

Se, no princípio, a AIDS foi tratada como uma ‘doença’ que estava restrita a alguns 

grupos denominados ‘de risco’ , segundo os padrões epidemiológicos vigentes para 

outras doenças infecciosas (Kinsman, 1996; Villela, 1999), já se observava, mesmo nos 

primórdios da epidemia, algumas tendências que se acentuariam com o passar dos anos. 

A progressão da epidemia em direção às mulheres, especialmente em direção àquelas 

em situação de pobreza era uma delas. Assim, se em 1985, a proporção de infecção pelo 

HIV entre homens e mulheres no Brasil era de 25 para 1, observamos essa proporção 

diminuir ao longo dos anos até se atingir a proporção de dois homens para uma mulher 

infectada em 1998 (Brasil, 1998), sendo, atualmente, a transmissão heterossexual a 

principal forma de infecção (Guimarães, 2001). Tal padrão de distribuição do risco do 

HIV/AIDS, que o vincula à vulnerabilidade de certos grupos, tem sido observado em 
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diferentes partes do mundo, sendo freqüentemente explicado por fatores mais 

localizados, tidos como inerentes às particularidades locais. Esse padrão tende, contudo, 

a se modificar quando se considera, e.g., a sua articulação com as relações de gênero e 

de poder, a pobreza, a discriminação étnico/racial e o baixo acesso à educação; fatores 

esses que aumentam a vulnerabilidade das mulheres em relação à epidemia de 

HIV/AIDS (Campbell, 1999; Paiva, 2000; Wingood & DiClemente, 2000; Werneck, 

2001).  

Como parte das estratégias de prevenção ao HIV/AIDS, recomendadas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e adotadas no mundo inteiro, a partir de 1986, 

países como Suécia, México, Inglaterra, Brasil e outros passaram a apresentar 

campanhas de prevenção de massa (baseadas nos princípios do marketing social) nos 

meios de comunicação, com especial destaque para a televisão. O estudo desenvolvido 

por Santos (2002) mostrou que no Brasil foram produzidos e apresentados para uma 

audiência nacional, mais de 70 anúncios televisivos com mensagens de prevenção ao 

HIV/AIDS, entre os anos de 1986 e 2000. A partir das re-configurações da epidemia de 

HIV/AIDS, o discurso da ‘doença que vinha de fora’ , vigente no Brasil nos primeiros 

anos, acabou sendo abandonado, possivelmente pelo fato de o HIV/AIDS ter se tornado, 

também, bastante comum entre os brasileiros. Uma dessas re-configurações, destacadas 

na pesquisa de Santos (2002), diz respeito ao especial endereçamento dos anúncios 

televisivos às mulheres entre os anos de 1994 e 2000. A partir do último semestre do 

ano de 2000, houve, contudo, uma re-orientação quanto à audiência (o público-alvo) das 

campanhas e os homens heterossexuais (em especial) foram ‘redescobertos’ , passando a 

ser responsabilizados1 pela prevenção do risco da transmissão do HIV/AIDS, 

especialmente através da ênfase no uso da camisinha. Na base dessa responsabilização 

parece estar a idéia de que os homens têm comportamentos de risco, funcionando como 

uma ‘ponte’  de transmissão entre a casa (o espaço doméstico/privado) e a rua (o espaço 

público), onde eles possivelmente mantêm relações sexuais desprotegidas com outras 

mulheres ou outros homens, ou fazem o uso de drogas injetáveis sem o conhecimento 

de suas parceiras.  

 

Caminhos metodológicos 

                                                        
1 Kinsman (1996), refere que a responsabilização é uma das formas de envolver os indivíduos na própria 
operação de regulação que pretende regulá-lo, de forma a fazer com que essa operação seja mais efetiva. 
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Em seu estudo, Santos (2002) dividiu os setenta anúncios referidos 

anteriormente em quatro grandes categorias (‘AIDS & transmissão sexual’ ; ‘AIDS & 

sangue’ ; ‘AIDS & serviços’  e ‘AIDS & solidariedade’) e analisou dezesseis anúncios 

pertencentes à categoria AIDS & transmissão sexual. Estes dezesseis anúncios foram, 

ainda, classificados em seis estratégias básicas de prevenção ao HIV/AIDS: dizer como 

se pega e não se pega HIV/AIDS; enfatizar o medo, a culpa ou apenas alertar; usar o 

humor ou enfatizar o prazer; elevar a auto-estima; enfatizar a redução de parceiros 

sexuais; enfatizar o uso da camisinha – sexo seguro.  

A investigação que deu origem ao presente artigo fez um recorte nas categorias 

estabelecidas por Santos (2002). Tomando a temática ‘gênero’  como base para este 

recorte, a pesquisa deu destaque à categoria ‘elevar a auto-estima’  (entre outras), criada 

pelo pesquisador, renomeando-a como ‘empowerment feminino’ , para fins da 

problematização proposta. O destaque para essa estratégia possibilitou circunscrever a 

análise aos anúncios televisivos, previamente classificados por Santos (op. cit.) como 

dirigidos a uma audiência feminina, segundo a noção de modo de endereçamento2 

(Ellsworth, 2001). A análise desta categoria se concentrou em cinco destes anúncios 

endereçados às mulheres: “ Queridinha”  (1995), “ Eu me amo”  (1995), “ Você usa 

camisinha?”  (1996), “ Canções Carnaval”  (1999) e “ Carnaval 2000”  (2000). 

Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, acredita-se que este número tenha sido 

suficientemente representativo para permitir um trabalho analítico sobre a articulação 

entre gênero e risco que embasa as ações de educação em saúde que vêm sendo 

implementadas no Brasil, no contexto da epidemia do HIV/AIDS.  

A metodologia de análise desses anúncios televisivos seguiu aquela 

desenvolvida por Santos (2002) a partir de Rose (2001) e do ‘desmanche’ dos anúncios 

em suas diferentes partes constitutivas, tal como sugerido por Fischer (2001) para a 

análise de materiais televisivos. A descrição e a decupagem (i.e., a transformação da 

narração em texto escrito) dos anúncios seguiram a organização proposta por 

Rutherford (2000), que analisou anúncios institucionais valendo-se de um tipo de 

‘ fotografia textual’  dos mesmos; ‘ fotografia’  essa que se tornou, em última instância, o 

próprio material de análise.  

                                                        
2 O conceito de endereçamento, ou modo de endereçamento, pode ser entendido a partir da pergunta 
“quem este filme ou, no caso em questão, anúncio pensa que você é?” . Isso porque, segundo Ellsworth 
(op. cit.), os produtores têm algumas idéias acerca de quem verá o filme ou o anúncio, i.e., que tipo de 
público eles pretendem atingir em termos de gênero, faixa etária, classe social etc.; embora eles (como 
ressalta Ellsworth) freqüentemente também “errem os seus alvos” .  
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A Análise 

Apesar da intenção de realizar a análise dos anúncios com base no pressuposto 

teórico do caráter relacional do gênero, entende-se que nos anúncios, falar sobre a saúde 

da mulher não significa, na mesma medida, falar da saúde do homem. Como já destacou 

Santos (2002), não é possível realizar uma ‘simples’  troca de gênero nos textos dos 

anúncios televisivos das campanhas oficiais de prevenção ao HIV/AIDS, posto que às 

mulheres e aos homens são propostos lugares bastante diferenciados. Em termos gerais, 

pode-se dizer que as mulheres são posicionadas como cuidadoras, devendo-se ensinar 

(ou reforçar) a elas práticas relativas a este ofício, e, por outro lado, os homens são 

posicionados como perturbadores desse cuidado, devendo, assim, ser responsabilizados 

por tal atitude. Nos anúncios aqui analisados, a ênfase no risco que os homens 

representam à saúde das mulheres encontra-se implícito na própria intenção de 

conscientizar a mulher sobre a necessidade do auto-cuidado.  

O pressuposto de que, nas relações de gênero, as mulheres se encontram numa 

posição (uniforme) de subordinação, encaminha um discurso onde se procura estimular 

a audiência feminina a usar o conhecimento repassado pelo anúncio para agir em 

‘defesa própria’ , elevando sua auto-estima. Como já foi destacado em outras análises, o 

investimento das campanhas de prevenção ao HIV/AIDS no empowerment feminino 

como recurso para a promoção do auto-cuidado é problemático porque não se propõe a 

romper as hierarquias de poder que resultam na necessidade feminina de negociar 

segurança nas relações heterossexuais (Oliveira et al., 2004). Além disto o destaque 

dado por estas campanhas ao poder feminino na negociação do sexo seguro reproduz e 

reforça as representações de dominação/subordinação que são associadas aos 

significados culturais de homem e de mulher (Oliveira et al., 2004).  

Os anúncios analisados fizeram parte de um conjunto de anúncios produzidos 

(entre 1993 e 2000) e utilizados pelo Governo Federal como estratégia de prevenção, 

que posicionava as mulheres como sujeitos privilegiados dos discursos da promoção da 

saúde relativamente ao HIV/AIDS. Denominada por Santos (2002) de “governo das 

mulheres através da saúde”, esta estratégia era orientada por um único tipo de discurso, 

o qual 
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Nos anúncios aqui reunidos, especialmente, em “Eu me amo”  é a auto-estima que 

marca a condição da mulher. O slogan da série, “quem se ama se cuida” , é representado 

por três mulheres que demonstram uma profunda satisfação consigo mesmas, expressa 

nos sorrisos que exibem nas atividades que estão realizando: maquiando-se, tomando 

banho e praticando exercícios físicos.  

O anúncio “ Queridinha” , protagonizado por Hebe Camargo, também investe na 

auto-estima das mulheres, repetindo o slogan “ quem se ama se cuida” . Em 

“ Queridinha” , a apresentadora da televisão, que tem grande popularidade e autoridade 

para ‘entrar’  nos lares brasileiros (nos moldes de seu programa semanal de variedades), 

alerta às telespectadoras quanto aos riscos do sexo – doenças sexualmente 

transmissíveis – conclamando-as a cuidar disto junto com seus parceiros, a usarem 

camisinha e a fazerem visitas regulares aos médicos.  

Apesar de sugerir que tanto homens quanto mulheres são sujeitos do risco das 

doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e da AIDS, os anúncios que compõem a 

estratégia chamada por Santos (2002) de “governo das mulheres através da saúde”, 

interpelam apenas e principalmente essas últimas, convocando-as a assumirem a 

responsabilidade de se cuidarem e, às vezes, também, de cuidarem dos seus parceiros, 

como é o caso do anúncio “ Queridinha” . Em todos os anúncios analisados na presente 

investigação, a responsabilidade do auto-cuidado é apresentada de forma 

descontextualizada, sem levar em conta os limites da vontade pessoal em um espaço que 

é eminentemente relacional e, no caso de um grande número de mulheres, caracterizado 

pela desigualdade de poder.  

 Como refere Santos (2002), as assimetrias entre os gêneros não são próprias à 

epidemia de HIV/AIDS, mas se constitui em um dos pontos que precisa ser enfrentado 

para que se reduza a infecção feminina nas relações sexuais, precisamente porque as 

estratégias possíveis de prevenção (uso do preservativo masculino e monogamia mútua) 

não dependem exclusivamente das mulheres, exigindo sempre um processo de 

negociação para serem colocadas em prática.  

As questões relacionadas aos diferentes níveis de poder de gênero 

experimentados por mulheres e homens nas suas relações e à negociação entre ‘ forças’  

que é subjacente ao diálogo e à prática do sexo seguro não são mencionadas nos 

anúncios. O pressuposto parece ser o de que toda a mulher dispõe de um potencial 

semelhante de poder para negociar segurança nas suas relações sexuais, bastando, para 

isto, que este potencial seja mobilizado pelo incentivo e orientação daqueles que 
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‘entendem’  do assunto (os que aconselham que elas se cuidem). Além disso, os 

anúncios parecem estar embasados na premissa de que todas as mulheres têm 

experiências comuns de vida, tanto no que concerne, num sentido geral, a formas de 

viver, de se relacionar, de se comunicar, quanto, mais especificamente, às suas 

vivências no campo sexual. Neste sentido, parece que há aí uma essencialização do 

feminino (como se todas as mulheres se resumissem a uma mulher padrão), a qual 

contribui para que a prevenção proposta seja orientada segundo um viés individualista.  

Como sugere Lupton (1997), assim empregado, este tipo de estratégia 

pedagógica negligencia a importante relação entre as diferenças pessoais, as diversas 

posições que os indivíduos ocupam na estrutura social e a forma como eles entendem e 

respondem ao risco do HIV/AIDS. Como já foi argumentado em outras análises, “com 

essa perspectiva, a abordagem da auto-estima focaliza a ação educativa em uma mulher 

abstrata, descolada do contexto em que ela vive suas relações afetivas e sexuais, para 

provocar mudanças de comportamento também individuais”  (Meyer et al., 2004, p. 62). 

Encaminhada de forma descontextualizada e individualizada, a ação de empowerment 

pretendida pelos autores dos anúncios acaba ‘esvaziada’, quer dizer, ela perde sua 

imprescindível conexão com o coletivo que produz, reproduz e legitima as 

desigualdades de poder de gênero que se quer eliminar.  

Uma outra questão importante é que os significados dos riscos em saúde, que 

são objeto das campanhas de promoção da saúde, não são produzidos exclusivamente 

no âmbito da ciência, mas nos diversos contextos em que eles fazem algum sentido 

(Oliveira, 2001). Nesta perspectiva, torna-se de extrema relevância compreender como 

estes significados são produzidos, interpretados, negociados e/ou ignorados pelas 

audiências, nos diferentes contextos em que vivem (Lupton, 1996; Oliveira, 2001).  

Considerando a universalidade do risco sugerida nos anúncios – mulheres e 

homens podem se infectar –, independente do gênero, a idéia de que cabe às mulheres 

conversar com seus parceiros sobre a camisinha masculina (como em “ Você Usa 

Camisinha?”  e em “ Queridinha” ) sugere posicionamentos distintos para sujeitos do 

mesmo risco – as mulheres devem assumir uma atitude mais propositiva ou um papel 

mais ativo na prevenção do que os homens, os quais, resistentes à adoção de práticas 

mais seguras e pouco atentos à importância do cuidado, necessitam ser convencidos 

pelas mulheres a usarem a camisinha. Neste sentido, é possível dizer que o objetivo dos 

anúncios é, principalmente, convencer as mulheres do risco e da conseqüente 

necessidade de cuidado. Uma vez convencidas do risco, cabe a elas o esforço de 
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convencer seus companheiros acerca da importância de contribuírem para o cuidado 

mútuo. Essa ênfase na necessidade do cuidado mútuo (o dever de cuidar e o direito de 

ser cuidado), parece estar associada à noção de cidadania, idéia que tem ganhado 

destaque na ética contemporânea. Como enfatizam Scott & Williams (1991, apud 

Petersen & Lupton, 1996, p. 65), “administrar sua própria relação com o risco tem se 

tornado um importante meio pelo qual os indivíduos podem expressar seus selves éticos 

e cumprir suas responsabilidades e obrigações como bons cidadãos” .  

A mensagem do anúncio “ Queridinha” , responsabilizando a mulher pelo 

cuidado de si e do outro – seu companheiro –, não isenta este outro da necessidade de 

uma atitude igualmente preventiva (a ‘boa saúde’ é apresentada como um valor para 

ambos, mulher e homem), mas compromete moralmente apenas a mulher. Possíveis 

falhas na negociação sexual conduzida pela mulher, representada como dever, podem 

vir a trazer resultados negativos para ela, para o outro e, dada a importância do 

comportamento preventivo para o controle da epidemia, também para todos nós.  

Como destacam alguns estudiosos (Lupton, 1995; Ogden, 1995; Oliveira, 2001), 

na contemporaneidade, a noção de risco que embasa os discursos preventivistas da 

promoção da saúde, como os anúncios analisados aqui, difere dos modelos conceituais 

de risco mais tradicionais. Na modernidade tardia, o risco não é mais considerado como 

externo ao self como o era no passado (o risco de ser infectado por um vírus ou 

prejudicado pela poluição), mas localizado no interior do self - “quem se ama se cuida”  

(Anúncio “ Eu me Amo” ). O comprometimento moral do indivíduo em proteger o self 

contra os riscos à saúde, que podem ser produzidos por escolhas e atitudes equivocadas 

(resultantes da sua própria ignorância ou falta de controle sobre si mesmo) pode expor 

este indivíduo a um estado de risco mais ou menos constante. Como refere Ogden 

(1995, p.413), no contexto da epidemia da AIDS, “o próprio vírus HIV já não é um 

risco para a saúde. Hoje, a capacidade do indivíduo de controlar o seu comportamento 

sexual é que se constitui em risco” . Tal forma de governo tem sido produzida e 

reforçada nas várias instâncias sócio-políticas dos regimes neoliberais, inclusive, e de 

forma muito significativa, nas campanhas em prol da saúde pública. Aceitar este 

argumento significa entender como problemático o pressuposto de que a capacidade de 

cuidar de si, que é a meta principal das campanhas de prevenção ao HIV/AIDS, 

representaria, de forma absoluta, um exercício de poder e liberdade.  

O investimento dos anúncios na iniciativa e negociação feminina do sexo seguro 

parece ter apostado no pressuposto de que a camisinha masculina é um item comum e 
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fácil de ser carregado na bolsa de todas as mulheres. A idéia parece ser a de transformar 

a camisinha masculina em elemento do conjunto de necessidades básicas da mulher, 

fazendo também com que as representações de ‘mulher fácil’ , ‘experiente demais’ , 

freqüentemente associadas às mulheres que propunham o uso do preservativo ou mesmo 

só os carregavam, fossem, através da promoção do empowerment, minimizados (Santos, 

2002).  

Um outro aspecto problemático dos anúncios aqui analisados, que merece ser 

destacado, é o investimento na persuasão da mulher para que ela tome a iniciativa do 

diálogo sobre sexo seguro com seu parceiro, novamente sem considerar o contexto em 

que este diálogo se desenvolveria. O sexo, a relação sexual e outros temas correlatos 

não são tratados no cotidiano das pessoas da forma natural e desinibida proposta nos 

anúncios. Num âmbito mais específico, podemos dizer que consideradas as ‘normas’ de 

conduta de gênero da nossa cultura, é problemático pensar a mulher como sujeito de 

uma atitude mais ativa na relação sexual (aí incluída a desenvoltura necessária para a 

proposição do sexo seguro). Além disso, há que se ter em conta o significado moral da 

camisinha, na medida em que, a proposição do seu uso vai contra a etiquette sexual, 

sugerindo que alguém do casal está sendo visto como objeto do risco do HIV/AIDS 

(Wellings & Field, 1996; Oliveira, 2001; Oliveira et al., 2004). A iniciativa feminina do 

sexo seguro é problemática e pode resultar em danos que extrapolam o campo moral. 

Por exemplo, uma investigação realizada com mulheres adolescentes mostrou que elas 

entendem como arriscado solicitar a seus namorados que usem camisinha, em função da 

possibilidade de que eles desistam de manter relação sexual com elas e procurem outras 

meninas que aceitem ‘ transar’  sem proteção (Oliveira, 2001). Em outro estudo, 

mulheres adultas sugerem que, muitas vezes, o medo da violência física é a causa da 

não proposição do uso da camisinha a seus companheiros (Oliveira et al., 2004).  

A promoção de campanhas pontuais em épocas específicas, como é o caso do 

carnaval, tem sido uma prática bastante usual no âmbito governamental. O anúncio 

“ Canções Carnaval”  foi lançado em 1999, durante o período do carnaval, com o 

objetivo de, segundo o site da CN-DST/AIDS, “despertar a responsabilidade individual 

para o combate da AIDS, além de informar a população sobre como prevenir as doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs)”3. No anúncio, a atriz Regina Casé ensina, de forma 

                                                        
3 Ao destacar esse tipo de informação pode parecer que até o lançamento desse anúncio a ênfase dos 
anúncios não recaia sobre os indivíduos. Segundo a análise conduzida por Santos (2002), entretanto, os 
anúncios das campanhas de prevenção ao HIV/AIDS sempre estiveram centrados no indivíduo.  
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bem-humorada, através de versos populares de marchinhas carnavalescas consagradas, 

como uma mulher deve reagir se um homem se recusa a usar a camisinha.  

Nesse anúncio as mulheres foram posicionadas como aquelas que, a despeito de 

serem abordadas pelos homens nos carnavais da vida (agindo com bom-humor perante 

tal abordagem), deveriam estar preparadas, tanto para levar uma camisinha consigo 

quanto para propor o seu uso, ou mesmo para ‘cair fora’  de uma relação sexual 

desprotegida. Da mesma forma que nos outros anúncios aqui destacados, esse anúncio 

procurava capacitar (empowerment) às mulheres, i.e., fazê-las conscientes de seus 

direitos e torná-las capazes de negociar o uso do preservativo masculino (a tecnologia 

de prevenção mais acessível) com seus parceiros.  

O anúncio investia na conscientização das mulheres para a necessidade do sexo 

seguro em relações sexuais com parceiros eventuais. Mantendo muitas das 

características de outros anúncios endereçados às mulheres, desta vez o anúncio 

destacava um outro modo de negociar o sexo seguro e uma outra estratégia de auto-

cuidado contra o HIV/AIDS: a mulher deve se negar a manter uma relação sexual sem 

camisinha. No anúncio, a mulher era, novamente, posicionada como sujeito do risco do 

HIV/AIDS e o homem como objeto deste risco. O texto do anúncio não conclamava o 

homem a se cuidar (assim como o fazia com a mulher), adotando um comportamento 

que não viesse a pôr em risco a sua saúde, nem a da sua parceira sexual. É importante 

destacar que, diferentemente do anúncio “Queridinha” , no anúncio “ Canções 

Carnaval” , a necessidade de proteção do homem contra o HIV/AIDS, em princípio de 

igual relevância que (e muito importante para) a proteção da mulher para o controle da 

epidemia, era totalmente negligenciada.  

O individualismo que perpassa a mensagem dos anúncios endereçados às 

mulheres, aqui analisados, limita os resultados desta estratégia de prevenção. Sem 

considerar o contexto e as desigualdades de poder (de gênero, de raça, econômico, etc.) 

que caracterizam as relações entre homens e mulheres, as campanhas de prevenção à 

transmissão sexual do HIV/AIDS se distanciam das circunstâncias de vida das 

mulheres, produzindo, assim, um discurso com pouco, ou nenhum, significado. É nosso 

entendimento que, para fazer a necessária diferença na capacidade das mulheres para se 

protegerem contra a AIDS ou para ‘empoderá-las’  é preciso partir de uma análise mais 

‘ realista’  das condições que as mulheres têm de negociar o sexo seguro com seus 

parceiros e superar os projetos de prevenção baseados na noção monolítica de risco. 

Baseada na noção de vulnerabilidade, tal análise poderia, assim, subsidiar uma 
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relativização dos discursos das campanhas de prevenção ao HIV/AIDS veiculadas na 

mídia, modificando, por exemplo, mensagens como a que é destacada no anúncio 

“ Carnaval 2000” : “ AIDS, prevenir é tão fácil quanto pegar” . Para nós, a fim de 

promover a competência feminina para a auto-proteção contra o HIV/AIDS nas relações 

sexuais, as campanhas oficiais de prevenção precisam, antes de tudo, promover a 

redução das vulnerabilidades sociais das mulheres (aí incluídas as produzidas pelas 

desigualdades de poder de gênero), investindo em ações que extrapolem o campo 

específico da saúde.  
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