
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PRO-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS

LEANDRO VAGNER FERNANDES

A UTILIZAÇÃO DA SIGNIFICAÇÃO ARQUETÍPICA NAS CAMPANHAS 
PUBLICITÁRIAS DE PREVENÇÃO À AIDS DO GOVERNO FEDERAL

ANÁLISE SEMIÓTICA DE CARTAZES

 MOSSORÓ/RN
2009



LEANDRO VAGNER FERNANDES

A UTILIZAÇÃO DA SIGNIFICAÇÃO ARQUETÍPICA NAS CAMPANHAS 
PUBLICITÁRIAS DE PREVENÇÃO À AIDS DO GOVERNO FEDERAL

ANÁLISE SEMIÓTICA DE CARTAZES

Monografia apresentada à Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte como requisito para a obtenção 
do  grau  de  Bacharel  em  Comunicação  Social  com 
Habilitação em Publicidade e Propaganda

ORIENTADORA: Professora Ms. Janice Leal de 
Carvalho

MOSSORÓ/RN
2009



LEANDRO VAGNER FERNANDES

A UTILIZAÇÃO DA SIGNIFICAÇÃO ARQUETÍPICA NAS CAMPANHAS 
PUBLICITÁRIAS DE PREVENÇÃO À AIDS DO GOVERNO FEDERAL

ANÁLISE SEMIÓTICA DE CARTAZES

Aprovado em ____/____/2009

  

Banca Examinadora
_______________________________

Profª. Ms. Janice Leal de Carvalho
Orientador

_______________________________
Prof. Ms. Jucieude de Lucena Evangelista

Examinador

_______________________________
Profª. Ms. Veruska Sayonara de Góis

Examinadora

file:///professor/veruskasayonara


A Deus, 
A minha mãe Fátima,
A meu irmão Luan
A meu tio Valdécio,
A minha namorada Cida.



Agradecimento

Na realização deste trabalho, devo meu voto de gratidão:

A  minha  mãe  Fátima e  ao  meu  irmão Luan por  terem  sempre  me  apoiado  e 

incentivado para que este objetivo fosse  alcançado.

Ao meu tio  Valdécio, pelos conselhos e por sempre ter  servido de inspiração, nos 

mostrando que a educação é a base de tudo.

A minha namorada Cida, pela compreensão, paciência e carinho que me dedicou ao 

longo desses anos.

Aos  nobres  colegas  da  residência  universitária  II, onde  tive  muitas  discursões, 

muitas  reuniões  acaloradas  e  muitas  festas.  Local  que  fiz  muitos  amigos  e  adquiri 

conhecimentos que lavarei por toda a vida.

A minha orientadora Professora Janice Leal de Carvalho, pelo empenho e auxílio na 

confecção desse trabalho.

A  professora  Marcília  Gomes pela  atenção,  pelo  material  didático  que  tanto 

contribuiu para o término deste trabalho.

A todos os professores e funcionários do DECOM, pelo empenho e disposição em 

prol do nosso conhecimento. 

A  agência  Arca  da  Comunicação, e  ao  nobre  colega Íbero pela  disposição  e 

compreensão que dedicaram para que este trabalho fosse concluído.

A todos que de alguma maneira colaboraram para que este trabalho fosse realizado.

                                                                                                                         

Muito obrigado!



Qualquer idéia suficientemente avança-

da pode ser mágica.

Arthur Clark



Resumo

O presente  trabalho  visa  analisar  como se  dá  aplicação  dos  significados  arquetípicos  nas 
campanhas de prevenção a AIDS do governo federal. Para realizá-lo selecionamos um recorte 
de quatro campanhas publicitárias que tinham como temática: a Aids e Racismo, Aids e a 
prevenção positiva com foco nas pessoas que vivem com HIV/AIDS, AIDS e a juventude e 
AIDS e os homens maduros. Todas veiculadas no suporte cartaz entre o ano de 2005 e 2008 
sucessivamente, períodos estes de maior incidência das discussões sobre a inclusão social. 
Isso contribuiu para que as campanhas se destinassem a um público marcado pela diversidade 
de gênero e sexual. Tais campanhas foram impulsionadas pela crescente ocorrência da AIDS 
entre heterossexuais masculinos e femininos e entre minorias sociais. Trabalhando a partir das 
teorias semióticas, buscou-se analisar como os signos são inseridos no discurso publicitário 
transmitindo um sentimento identitário nos indivíduos  público alvo dessas campanhas. Para 
tanto o trabalho articula os diálogos entre AIDS, publicidade e semiótica buscando entender 
como  ocorre  a  produção de  estereótipos,  a  partir  da  inserção  de  signos  arquetípicos,  na 
tentativa de gerar intimismo entre a mensagem e os sujeitos alvos representados nos discursos 
inseridos em tais campanhas publicitárias.

PALAVRAS CHAVES: Publicidade - AIDS – Semiótica -Arquétipos 

 Abstract



This study analyzes how is the application of archetypal meanings in the campaigns of pre-
vention of AIDS from the federal government. To accomplish it we selected a cut of four 
campaigns that  had as theme: Racism and AIDS, AIDS prevention and positive focus on 
people living with HIV / AIDS, HIV and AIDS and youth and older men. All voiced support 
in letters between the years 2005 and 2008 successively, these periods of increased incidence 
of discussions on social inclusion. This contributed to the campaigns that were intended for a 
general marked by the diversity of gender and sexual. Such campaigns were driven by grow-
ing incidence of AIDS among heterosexual men and women and among minority populations. 
Working from the semiotic theories, we have analyzed how the signs are inserted in the ad-
vertising discourse conveying a feeling of identity in individuals target of these campaigns. 
For this work articulates the dialogues between AIDS, advertising and semiotics seeking to 
understand how the production of stereotypes, from the insertion of archetypal signs in an at-
tempt  to  create  intimacy between the  message  and the  subject  targets  represented  in  the 
speeches inserted in such campaigns.

KEY WORDS: Advertising - AIDS - Semiotic - archetype 
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Introdução



As marcas  fazem parte  da vida cotidiana  tanto quanto o local  de trabalho.  São os 

costumes e os valores influenciados pelas grandes marcas que nos tendenciam seja para um 

modo de vestir, para formas de lazer ou para as mais variadas formas de consumo sempre nos 

inserindo em modos de vida globalizado. Segundo Mark e Pearson (2001), marcas grandes e 

duradouras tornam-se ícones não só das empresas, mas das culturas como um todo. Coca Cola 

não é só o logotipo mais reconhecido como também se tornou um símbolo do modo de vida 

ocidental.

As marcas deixaram de ser apenas um repositório de características funcionais para 

impregnar-se de significados e valores que identificam e ressaltam eficazmente os elementos 

essenciais das nossas marcas, traduzindo-os a partir do uso da linguagem visual e verbal dos 

arquétipos. As marcas que se tornaram fenomenalmente valiosas não foram apenas devido a 

suas características ou benefícios inovadores, mas também porque essas propriedades tinham 

se traduzido em significados poderosos (MARK e PEARSON, 2001). 

A  publicidade  usa  da  significação  arquetípica  a  fim  de  causar  uma  impressão  de 

familiaridade entre produto e o consumidor.  Para Petry e Silva (2000), a comunicação de 

massa percebeu a força dos símbolos arquetípicos na vinculação de seu produto, sua marca ou 

sua idéia com o consumidor, porque eles levam ao consumidor uma mensagem que parece 

familiar e que, remetendo-se ao inconsciente, ativa os desejos, as lembranças e os sentimentos 

mais primordiais do ser humano. Os pressupostos de uma comunicação eficiente encaixam-se 

muito bem com os arquétipos, haja vista que a imagem arquetípica apresenta formas fáceis de 

serem identificadas pelo cérebro, podendo, inclusive, estar na forma de estereótipos. 

A publicidade das marcas é o meio pelo qual há projeção de valores e crenças, ela 

espelha  mitologias  culturais  coletivas,  valores  e  sensibilidades  que moldam a vida.  Essas 

mitologias  culturais  são  fornecidas  a  partir  de  imagens  arquetípicas  que  sustentam  o 

simbolismo apresentado nas campanhas publicitárias.

Entender a maneira como essas mitologias são exploradas pelas marcas na publicidade 

certamente proporcionará um melhor entendimento de como a comunicação publicitária cria 

sujeitos e mundos simbólicos nos quais os seres humanos são levados a projetar seus sonhos e 

anseios. De acordo com Jung (1968), essas imagens arquetípicas contidas no inconsciente do 

indivíduo estão profundamente arraigadas na espécie humana e de alguma forma funcionam 

como instintos que influenciam o nosso comportamento. 

Essas  mitologias  proporcionam  um  sentido  de  identidade  tanto  individual  quanto 

coletivo  produzindo  um maior  intimismo  na  relação  entre  a  mensagem e  a  quem ela  se 



destina. Este intimismo proporciona uma maior identificação do receptor (Público-alvo) ao 

conteúdo  da  mensagem  que  está  sendo  veiculado  através  da  publicidade.  Esta  que  se 

apresenta, muitas vezes, como a principal ferramenta para a propagação ideológica utilizando-

se de uma linguagem facilmente compreensiva para uma grande massa nos mais diversos 

setores, dentre eles destacou-se o Governo Federal.   

O  governo  brasileiro  utiliza  campanhas  publicitárias  para  prevenir  e  informar  a 

população a respeito de seus programas e das ações de prevenção à doença, de acordo com 

Paz  (2008),  as  relações  entre  os  campos  da  saúde  e  da  comunicação  por  meio  do 

“campanhismo”  tem  sido,  por  décadas,  um  das  principais  (senão  a  principal)  dinâmicas 

comunicativas não só no que se refere a AIDS, mas também a outros objetos da saúde. Ao 

utilizar  da  linguagem  publicitária,  o  governo  encontrou  uma  maneira  de  atingir  toda  a 

população, apropriando-se de uma linguagem de fácil compreensão, conseguindo assim uma 

melhor  assimilação  dos  conteúdos  propagados  pelos  seus  programas.  Essa  busca  pela 

comunicação publicitária tinha como finalidade erradicar das mensagens o ranso da medicina 

com suas falas incompreendidas e siglas impronunciáveis.

 Em outras palavras, Paz (2008) comenta que ao se constituir como objeto publicitário 

a saúde realizou plenamente a fala publicitária, “tanto nos filmes veiculados e demais veículos 

de  comunicação,  nas  peças  publicitárias  distribuídas  para  a  população  são  reproduzidas 

configurações discursivas típicas da comunicação de bem de consumo” (PAZ, 2008; p.1).

A autora ressalta ainda, que as campanhas da AIDS também usam dessa mesma lógica 

para serem anunciadas. 

 Hoje, o ministério da saúde é um anunciante de médio porte no mercado publicitário 

brasileiro que entre  os anunciantes  públicos e privados movimenta gastos equivalentes  ao 

Ministério da Educação, suas ações repercutem nacional e até internacionalmente, devido à 

polêmica  que gira  em torno das  discussões  sobre a  AIDS.  Suas  informações  influenciam 

novos  comportamentos  e  culturas,  modificando  hábitos  nas  mais  diversas  faixas  etárias. 

Portanto o conhecimento  do conteúdo e  das  mitologias  exploradas  nas  confecções  dessas 

campanhas tem grande importância para entendermos como tem se desenvolvido as relações 

entre o estado-população no tocante aos programas de prevenção a AIDS.

O  presente  trabalho  analisa  a  significação  arquetípica  existente  nas  campanhas 

publicitárias de prevenção à AIDS do governo federal, procurando elucidar como se apresenta 

a  mensagem  de  prevenção  a  AIDS  dentro  dos  simbolismos  mostrados pelo  uso  da 

significação  arquetípica.  Abordou-se  a  temática  a  partir  da  análise  de  quatro  campanhas 

brasileiras que abordavam o dia mundial de luta contra AIDS, veiculadas no suporte cartaz, 



sendo uma do ano de 2005, uma do ano no ano de 2006, uma do ano de 2007 e uma do ano de 

2008 períodos  estes  caracterizados  pela  maior  incidência  das  discussões  sobre  a  inclusão 

social,  contribuindo  para  que  as  campanhas  se  destinassem  a  um  público  marcado  pela 

diversidade  de  gênero  e  sexual.  Tais  campanhas  foram  impulsionadas  pela  crescente 

ocorrência da AIDS entre heterossexuais masculinos e femininos e entre minorias sociais.

Buscou-se  nesse  trabalho  trazer  resposta  sobre  as  formas  como  os  significados 

arquetípicos são explorados nas campanhas de prevenção a AIDS do governo federal com 

intuito de descrever como a significação arquetípica é utilizada nas campanhas provocando 

intimismo entre  a  mensagem e o público-alvo.  Para isso procurou-se determinar  quais  os 

arquétipos  dominantes  nas campanhas  veiculadas  e  identificar  quais  níveis  dos arquétipos 

estão presentes dentro do arquétipo predominante utilizado na confecção das campanhas.

Esta pesquisa classifica-se como pesquisa exploratória, de acordo com Gil (2002), a 

pesquisa  exploratória  tem  como  objetivo  principal  o  aprimoramento  de  uma  idéia  ou  a 

descoberta de intuições.

Como procedimento técnico adotar-se-á como método para coleta de dados, a pesquisa 

bibliográfica,  este  método  trata-se  do  levantamento  de  toda  a  bibliografia  já  publicada, 

visando  colocar  o  pesquisador  em  contato  direto  com tudo  aquilo  que  foi  escrito  sobre 

determinado assunto (LAKATOS e MARCONI 1995).

 Gil (2002; p.45), acrescenta que a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside 

no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla 

do que aquela que poderia  pesquisar diretamente.  Essa vantagem torna-se particularmente 

importante quando os dados da pesquisa estão muito dispersos no espaço.

Para  o  completo  desenvolvimento  de  nossa  pesquisa  abordou-se  analiticamente  o 

material coletado sob a ótica da semiótica da imagem, fazendo uma reflexão sobre a relação 

entre o sistema de signos da linguagem e o da imagem. Onde poderão ser observados tanto na 

qualidade de signo que representam aspectos do mundo visível quanto em si mesmas como 

figuras  puras  e  abstratas  ou  formas  coloridas.  A  diferença  entre  ambas  as  maneiras  de 

observação, segundo Santaella (2005), se refletirá na semiótica da imagem. 

O capítulo inicial aborda a temática da semiótica discutindo o seu surgimento, os seus 

principais percussores como: Chales Peirce e Ferdinand Saussure, assim como suas principais 

linhas  de  pensamentos  que  contribuíram  para  o  desenvolvimento  da  Semiótica  enquanto 

ciência.  O  capítulo  trata  ainda  dos  processos  de  constituição  e  a  forma  como  da-se  as 

subdivisões dentro de cada corrente semiótica, além de discutir as conceituações sígnicas de 

ícone, símbolo e índice voltando-se para o estudo dos mecanismos de análise da imagem dos 



meios de comunicação de massa com ênfase na publicidade. 

O  segundo  capítulo  trata-se  da  significação  arquetípica.  Este  capítulo  aborda  o 

surgimento dos significados arquetípicos desde a influência Greco-romana, partindo para seus 

principais estudiosos, seu uso como ferramenta de influência psicológica no imaginário dos 

indivíduos bem como suas inserções nas comunicações e sua proliferação como ferramenta de 

auxílio  na associação e assimilação da mensagem e conteúdo publicitário.  Neste capítulo, 

discutem-se ainda  as  características  dos  doze arquétipos  enumerados  por  Mark e  Pearson 

(2001) e suas principais características.

O terceiro capítulo versa sobre os estudos da AIDS, a sua descoberta, os problemas 

sociais  os preconceitos sofridos pelas minorias sociais e pelos indivíduos soropositivos. O 

capítulo discute os mitos e preconceitos criados em volta da síndrome e como os discursos 

dos veículos de comunicação atuaram como dispositivos de propagação de idéias e crenças.

Ainda no terceiro capítulo, enfatiza-se um histórico da AIDS no Brasil de como se deu 

a proliferação da doença no país e a forma que ocorreu o desenvolvimento dos programas de 

prevenção  e  conscientização  da  síndrome  pelo  governo  e  pelas  ONG’s  assim  como  os 

percalços que resultaram ou contribuíram para a consolidação dos programas de prevenção a 

AIDS no país. 

No  quarto  e  último  capítulo,  analisam-se  as  campanhas  mostrando  como  os 

significados  arquetípicos,  a  partir  dos  signos da semiótica,  são usados nas  campanhas  de 

prevenção  a  AIDS  para  atingir  seu  público  alvo  com o  intuito  de  inserir  o  discurso  de 

prevenção a AIDS no inconsciente dos indivíduos enquanto sujeitos alvos da publicidade.



Semiótica

 Surgida no século XX, a semiótica se apresenta como uma área do conhecimento 

recente e, ao mesmo tempo, extremamente complexa e abstrata. Nöth (2003), Santaella (1992) 

e Pignatari (2004) informam que o nome Semiótica vem da raiz grega semeion, que quer dizer 

signo. Segundo Joly (2007), a idéia de elaborar uma ciência dos signos, batizada a princípio 

de semiótica, e que vai estudar os diferentes tipos de signos interpretados por nós, estabelecer 

sua tipologia e encontrar as leis de funcionamento das suas diversas categorias, é uma idéia 

recente e remonta ao início do século passado.

A semiótica não surgiu com o propósito de desvendar os mistérios do mundo, nem 

modificar as significações que damos aos objetos, às situações ou aos fenômenos naturais. 

Essa poderia ser a função da antropologia, da sociologia, da psicologia ou ainda da filosofia. 

A semiótica tem como objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, tem por 

objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de 

produção de  significado e de  sentido.  Dessa  forma  ela  se  apresenta  como uma teoria  da 

relação, uma vez que a relação entre cada unidade determina o valor de cada uma no interior 

do objeto e o significado enquanto fenômeno (SANTAELLA 2003, LOPES e HERNANDES 

2005). 

Nessa ótica a semiótica desconstrói o objeto para entendê-lo, faz o caminho contrário 

da criação. Para isso divide os signos em planos de expressão e níveis de conteúdo. Em uma 

canção, por exemplo, teríamos a música, como plano de expressão e a letra como nível de 

conteúdo (LOPES e HERNANDES 2005). 

De acordo com Joly (2007), o trabalho da semiótica consiste em tentar ver se existem 

categorias de signos diferentes, se esses diferentes tipos de signos têm uma especificidade e 

leis próprias de organização e processos de significação particulares.

Dos  percussores  da  semiótica,  diversas  correntes  e  linhas  de  pensamento  foram 

surgindo, dentre elas a corrente de pensamento do lingüista suíço Ferdinand de Suassure e a 

de Charles Peirce, teórico que se dedicou aos estudos de várias ciências tendo se aprofundado 

nos estudos da lógica.

A semiótica ou lógica, segundo Peirce (2003), trata não só das leis do pensamento e 

das condições de verdade, mas também das condições gerais dos signos. Como menciona 

Santaella (2002), deve-se estudar inclusive como pode se dar a transmissão de significado de 

uma mente para outra e de um estado mental para outro. 

A semiótica peirceneana estudava o signo de uma maneira geral, Peirce ao abordar a 



semiótica voltava-se para o estudo da lógica subdividindo-a em três ramos: a lógica crítica, a 

retórica especulativa ou metodêutica e a gramática especulativa (SANTAELLA, 2004a).

A lógica crítica refere-se às leis do pensamento e às condições de verdade, tomando 

como base as diversas espécies de signos e estudando os tipos de inferências, raciocínios ou 

argumentos que se estruturam através de signos. Esses tipos de argumentos são a abdução, 

indução e dedução (SANTAELLA, 2002). 

É interessante notar que esses três tipos de argumentos ou raciocínio são operativos 

não só nos métodos da ciência, mas também no cotidiano, visto que nosso pensamento está 

continuamente processando esses tipos de raciocínios, por mais rudimentar que esse processo 

possa ser. Provavelmente, até mesmo o sonho se estrutura de acordo com esses três princípios. 

A diferença entre a ciência e o cotidiano está no fato de que o pensamento científico funciona 

como um treino para o aperfeiçoamento e sofisticação desses procedimentos lógicos ou quase 

lógicos do raciocínio (SANTAELLA, 2002).

       A retórica especulativa, ou metodêutica, segunda parte da divisão peirciana, estuda a 

ordem ou procedimento apropriado a qualquer investigação e analisa os métodos a que cada 

um dos tipos de raciocínio dá origem; o modo como a pesquisa científica deve ser conduzida 

e como deve ser comunicada  (SANTAELLA, 1992 e 2002). 

A autora menciona ainda que a metodêutica nasceu como conseqüência necessária, em 

primeiro lugar, devido a descoberta peirciana de que os tipos de raciocínio, abdução, indução 

e dedução, se constitue também em tipos de métodos empregados pelas ciências; em segundo 

lugar,  nasceu da  descoberta  subseqüente  de  que esses  mesmo métodos  se constituem em 

estágios  de  toda  e  qualquer  investigação  científica,  na  seguinte  seqüência:  abdução  ou 

descoberta de uma hipótese; dedução ou extração das conseqüências da hipótese; indução ou 

teste da hipótese.

A terceira parte da tríade peirciana, a gramática especulativa, estuda os tipos de signos 

e  as  formas  de  pensamento  que  eles  possibilitam,  estudando os  elementos  que  permitem 

descrever,  analisar  e  avaliar  todo  e  qualquer  processo  existente  de  signos  verbais  e  não-

verbais.  Essa foi a parte da semiótica peirciana que ficou mais conhecida, tão conhecida a 

ponto  de  muitos  pensarem que a  semiótica  como um todo  se  reduz apenas  a  esse  ramo 

(SANTAELLA, 2002).

Foi na gramática especulativa que Pierce forneceu as definições e as classificações 

para todos os tipos de dados e de linguagem, signo e sinais de qualquer espécie e de tudo que 

está nele implicado: a representação, a significação, a objetivação e a interpretação. Santaella 

(2004a) menciona que,  além de nos fornecer definições rigorosas e a forma como agem os 



signos, a gramática especulativa contém um grande inventário de tipos de signos e de misturas 

sígnicas.

Na concepção de Pierce, o signo é visto como:
Qualquer coisa que, de um lado, é assim determinada por um objeto e, de outro,  
assim determina uma idéia na mente de uma pessoa, esta última determinação que 
denomino de interpretante do signo é, desse modo, mediatamente determinada por 
aquele objeto. Um signo assim tem uma relação triádica com o seu objeto e com o 
seu interpretante (PEIRCE apud SANTAELLA, 2004b, p.12).

Peirce (1974) via o signo como um complexo de relações triádicas, relações estas que 

tem um poder  de autogeração,  que caracterizam o processo sígnico  como continuidade  e 

devir. Para Joly (2007), o mérito dessa definição é mostrar que um signo mantém uma relação 

solidária entre pelo menos três pólos, o que vai diferenciar da concepção  saussureana que 

divide o signo em dois pólos, divisão que será abordada quando falarmos da semiologia de 

Saussure.

Posterior  a  criação  da  complexa  relação  triádica,  Peirce  subdividiu  os  signos  em 

classes conforme sua natureza própria,  quanto a sua relação com o objeto e quanto a sua 

relação com o interpretante.

Dessa forma,  o signo na divisão triádica  peirciana, em relação ao objeto, pode ser 

encontrado como ícone, símbolo, e índice.

De acordo com Santaella  (2004b),  Peirce entendia o ícone como um signo que se 

refere ao desejo que denota apenas em virtude de seus caracteres próprios que ele possui quer 

tal objeto exista ou não, mantendo uma relação de analogia com o que representa, isto é, com

o referente.  Plaza (2003) acrescenta que, o ícone, em relação ao seu objeto imediato, é signo 

de qualidade e os significados que ele está preste a detonar são meros sentimentos tal com o 

sentimento despertado por uma peça musical ou uma obra de arte. O desenho figurativo, uma 

fotografia ou uma imagem de síntese que representa uma árvore ou uma casa são ícones, na 

medida em que se “pareçam” com uma casa. Para Joly (2007), a semelhança pode acontecer  

de outra forma que não visualmente,  e a gravação ou a imitação do galope de um cavalo 

podem ser em teoria, considerados também como ícones, da mesma maneira que qualquer 

signo  imitativo  como  perfumes  sintéticos  de  certos  brinquedos  ou  tecidos  sintéticos  que 

pareçam com tecidos naturais ao tato.

O segundo elemento da divisão triádica sígnica é o índice, Santaella (2004b) e Joly 

(2007) mencionam que, o índice é um signo cuja significação como objeto se deve ao fato de 

ele ter uma relação de contigüidade com que representa. É o caso, por exemplo, da poça de 

água como indicativo de chuva ou uma batida na porta como indicativa de uma visita. O 



índice opera, antes de tudo pela contigüidade de fato vivida (PLAZA, 2003). 

O terceiro integrante da divisão é o símbolo “cuja virtude está na generalidade da lei, 

regra,  hábito  ou  convenção  de  que  ele  é  portador  e  a  função  como  signo  dependerá 

precisamente dessa lei ou regra que determinará seu interpretante” Santaella (2004b; p.132). 

Os símbolos também operam por contiguidade, mas nesse caso, a intuitiva apreendida 

entre sua parte material e o seu significado. Os símbolos clássicos como a bandeira para o país 

ou a pomba para a paz entram nessa categoria junto com a linguagem aqui considerada como 

sistema de signos convencionais (JOLY, 2007).

A divisão triádica dos signos não se apresenta como pura, de acordo com Santaella 

(2004b), nenhum signo atual aparece em estado puro, sem se fazer acompanhar de índices, 

por  exemplo,  o  símbolo  estaria  destituído  de  poder  de  referencialização  e  sem o  Ícone, 

despido de qualquer poder de imaginação.   

No que diz respeito à imagem, Peirce, em sua tipologia dos signos, a faz entrar em sua 

classificação como uma subcategoria do signo. Segundo Joly (2007; p.36), “de fato se ele 

considera que o ícone corresponde à classe dos signos cujo significante tem uma relação 

analógica com o que representa, também considera que é possível distinguir diversos tipos de 

analogia  e,  portanto,  diversos  tipos  de  ícones  que  podem  ser  encontrados  na  imagem 

propriamente dita, no diagrama e na metáfora.  

A imagem, que reúne os ícones,  mantém uma relação de analogia qualitativa entre o 

significante e o referente como um desenho, uma foto. Já o diagrama utiliza uma analogia de 

relação,  interna ao objeto, a exemplo,  o projeto de um motor,  a interação entre  as peças, 

enquanto sua imagem seria dada por uma fotografia. Finalmente,  a metáfora que seria um 

ícone que trabalharia a partir de um paralelismo qualitativo.

Dessa forma,  a  definição do ícone de Peirce,  não corresponde a todos os tipos de 

ícones,  que ele não é apenas visual  (analogia significante e o referente).  “A imagem não 

constitui todo o ícone, mas é sem sombra de dúvida, um signo icônico, da mesma maneira que 

o diagrama e a metáfora". (JOLY, 2007; p.37). A primeira conseqüência dessa observação é 

constatar que esse denominador comum da analogia, ou da semelhança coloca de imediato a 

imagem na categoria das representações. Se ela parece é porque não é a própria coisa. Se a 

imagem é  sem sombra  de  dúvida,  percebida  como  signo de  representação,  já  é  possível 

observar  uma  distinção  principal  entre  os  diversos  tipos  de  imagens:  existem  imagens 

fabricadas e imagens gravadas. De acordo com Joly (2007), as imagens fabricadas imitam 

mais ou menos corretamente um modelo ou propõe um modelo. Sua função principal é imitar 

com tanta  perfeição  que  podem  provocar  a  ilusão  da  realidade  sem serem  reais  ou  são 



analogias perfeitas do real. “Ícones” perfeitos, a exemplo a imagem cultural que se tem do 

coração com sua formas simétricas e boleadas o que difere da imagem real.

As imagens registradas, a maiorias das vezes, assemelham-se ao que representam.  A 

fotografia,  o  vídeo,  o  filme  são  considerados  imagens  perfeitamente  semelhantes.  Ícones 

puros ainda mais confiáveis porque são registros feitos a partir da própria coisa.

O que distingue essas imagens das fabricadas é que elas são traços podendo ter seu 

reconhecimento enquanto ícone variando de um para outro. Em teoria, são índices antes de ser 

ícone. Nesse caso a opacidade proporciona à imagem a força da própria coisa e provoca o 

esquecimento do seu caráter representativo (JOLY, 2007).

Devemos  ressaltar  que  a  imagem  é  vista  como  representação.  E  se  essas 

representações são compreendidas  por outras pessoas além das que as fabricam, é porque 

existe entre elas um mínimo de convenção sociocultural, segundo Joly (2007), eles devem sua 

significação a seu aspecto de símbolo, segundo a definição de Peirce.  

Diferente da semiótica peirceneana, a semiologia saussureana foi concebida a partir do 

estudo da lingüística. Para Saussure cada palavra é um signo e, um discurso é uma seqüência 

de signos. Saussure imaginou a semiologia como uma ciência geral dos signos a ser inventada 

dentro da qual a lingüística, estudo sistemático da língua, estaria em primeiro lugar e seria, no 

caso, seu campo de estudo (JOLY, 2007).

Saussure entendia a semiologia como:

Uma ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social; ela constituiria uma 
parte da Psicologia social e, por conseguinte, da Psicologia geral; chamá-la-emos de 
Semiologia. Ela nos ensinará em que consistem os signos, que leis os regem. Como 
tal ciência não existe ainda, não se pode dizer o que será; ela tem direito, porém, à  
existência; seu lugar está determinado de antemão. A Lingüística não é senão uma 
parte  dessa  ciência  geral;  as  leis  que  a  Semiologia  descobrir  serão  aplicáveis  à 
Lingüística e esta se achará dessarte vinculada a um domínio bem definido no con-
junto dos fatos humanos (SAUSSURE, 1916/1995b, p.24 apud BENTO, 2006).

Como se vê, Saussure, assim como Peirce,  também descreve sua semiologia como 

uma ciência dos signos, mas é possível notar que sua semiologia tinha como objeto principal 

o signo lingüístico que, na concepção saussureana, unia um conceito e uma imagem acústica, 

pois esses elementos precisavam um do outro para obter sentido. Podemos também substituir 

“conceito” por “significante” e “imagem acústica” por “significado”, sendo o total destes, o 

signo. De acordo com Barthes (1993), Saussure entendia o significado e o significante como 

componente do signo, tendo definido o significado como “um dos dois  relata  do signo; a 

única diferença que opõe ao significante é que este é um mediador” (Barthes 1993; p.46), ou 



seja,  o significado e o significante são integrados,  mas cabe ao significante identificar  os 

elementos que formam ou dão sentido ao significado.

De acordo com Saussure  (1992), esta  entidade  era  representada  sobre a  forma  do 

diagrama conhecido como significado/significante. Sendo assim, o signo é a associação de um 

significante e um significado tendo a ligação, entre ambos, de forma arbitrária. Lopes (1976) 

menciona  que,  o  vínculo  que  une  o  significado  e  o  significante  constitui  uma  das  mais 

controvertidas teses de Saussure. Para o autor, a palavra arbitrária significa duas coisas: em 

primeiro lugar, ela nos diz que não há nenhum tipo de relação intrínseca entre os diferentes 

planos de expressão e níveis apresentados e o plano de conteúdo que elas traduzem, a palavra 

arbitrário não significa que o plano de expressão dependa da livre escolha do falante visto que 

nenhum indivíduo pode mudar  o signo estabelecido pelo seu grupo lingüístico.  Arbitrário 

equivale melhor a imotivado, já que o significante não guarda nenhum vínculo de tipo natural 

com o significado (SAUSSURE, 1992). 

Ribeiro (2006) vai de encontro a Lopes, segundo ela, o que prova a arbitrariedade do 

signo é a diferença entre línguas e a existência de línguas diferentes. Por exemplo, água: idéia 

com muito significados, depende do país/língua.  A arbitrariedade do signo também é algo 

cultural,  simbólico  e  convencional.  Vejamos  em  Portugal,  no  século  XVII  utilizava-se  a 

expressão  “Vossa  Mercê”,  no  século  XIX  falava-se  “vosse  mecê”  e  agora  se  utiliza  a 

expressão  “você”,  dentro  da  mesma  língua  encontramos  três  significantes  com o mesmo 

significado. Para Barthes (1993), toda semiologia requer uma relação entre dois termos, um 

significante e um significado. Essa relação cai sobre objetos de ordem diferente,  por esta 

razão, constitui não uma igualdade, mas sim, uma equivalência.

Toda esta ciência dos signos está sob a designação de semiologia, apesar desta ainda 

não estar construída por completo. É importante  ressaltar  que o nosso propósito aqui era, 

apenas, fazer uma breve explanação histórica acerca da semiologia e não nos aprofundarmos 

em torno das teorias que circundam a semiologia, deixaremos essa missão para outros teóricos 

e voltaremos e nos atentarmos aos conceitos básicos da semiótica, acreditando que esta  vai 

nos  permitir  desvendar  essa  complexa  convenção  que  permite  o  diálogo  e  força  a 

comunicação  através  da  imagem,  apontando-nos  essa  circulação  entre  semelhança,  traço, 

convenção, ou entre ícone, símbolo e índice. Ciente que 
a semiótica não é uma chave que abre para nós milagrosamente portas de 

processos de signos cuja teoria e prática desconhecemos.  Ela funciona como um 
mapa  lógico  que  traça  as  linhas  dos  diferentes  aspectos  através  dos  quais  uma 
análise deve ser conduzida, mas não nos traz conhecimento específico da história, 
teoria e prática de um determinado processo de signos. Sem conhecer a historia de 
um sistema de signos e do contexto cultural em que ele se situa, não se pode detectar 



as marcas que o contexto deixa na mensagem  (SANTAELLA, 2002, p.6).

Método de Análise

De acordo com Joly (2007), uma boa análise se define, em primeiro lugar, por seus 

objetivos. Neste trabalho procurou-se identificar os arquétipos nas campanhas de prevenção a 

AIDS. Para isso usou-se como método de análise a técnica elaborada por Roland Barthes que, 

seguindo os conceitos da lingüística de Ferdinand de Saussurre, foi o primeiro autor a propor, 

em seu artigo “Retórica da imagem”, uma análise estrutural da imagem publicitária. Neste 

ensaio,  encontramos  considerações  sobre o sistema de conotação  e  denotação da imagem 

(conceitos hjelmslevianos); as funções de ancoragem e revezamento do texto em relação a 

uma imagem e uma retórica da imagem fotográfica,  baseada em recursos como trucagem, 

pose, agrupamento de objetos, fotogenia, esteticismo e sintaxe. 

Sua intenção foi encontrar  na imagem fotográfica uma possível  resposta para suas 

questões sobre a formação do sentido em uma imagem fixa seguindo o modelo de Suassure 

quando  estabeleceu  pesquisar  se  a  imagem  contém  signos  e  quais  são  (SOUZA  e 

SANTARELLI, 2008).

Barthes (1990) entendia que: 

(...) em publicidade, a significação da imagem é certamente intencional, são 
certos  atributos  do  produto  que  formam  apriori  o  significado  da  mensagem 
publicitária,  e  estes  significados  devem  ser  transmitidos  tão  claramente  quanto 
possível:  se a imagem contém signos,  teremos certeza que em publicidade esses 
signos  são  plenos,  formados  com  vista  a  uma  melhor  leitura:  a  mensagem 
publicitária é franca ou pelos menos enfática (BARTHES, 1990, p, 28).

Dessa forma,  Barthes (1990), considerava que,  se ele parte do que compreende da 

mensagem  publicitária  que  está  analisando,  obtém  significado.  Portanto,  procurando  o 

elemento ou os elementos que provocam tais significados poderá associar a eles significantes 

e  encontrar  signos  plenos.  Em um anúncio  da  Pazanni,  Barthes  desenvolveu  sua  análise 

identificando três tipos de mensagem: a mensagem lingüística (verbal), a mensagem plástica 

(conotada) e a mensagem icônica (denotada).

 A linguagem verbal tem a tarefa de ajudar na compreensão das imagens, ao nível da 

mensagem simbólica, a mensagem lingüística orienta a interpretação e constitui uma espécie 

de barreira que impede a proliferação de sentidos conotados, isto é limita o poder de projeção 

da imagem (BARTHES, 1990). 

O  autor  entedia  ainda  que  a  linguagem  verbal  pode  exercer  duas  funções:  a  de 

ancoragem  (ou  fixação)  e  a  de  revezamento  (relais  ou  etapa).  De  acordo  com  Souza  e 



Santerreli (2008), a ancoragem é a função mais comum; pode ser encontrada na publicidade e 

na fotografia  jornalística.  Neste papel,  a mensagem lingüística fornece uma explicação da 

imagem restringindo a sua polissemia. Barthes (1990) menciona que fora da publicidade a 

ancoragem pode ser ideológica, sendo está sua função principal. E isso faz com que o texto 

conduza o leitor por entre os significados das imagens levando-o em direção a um sentido 

previamente escolhido. “Em todos esses casos de fixação, a linguagem tem evidentemente a 

função elucidativa,  mas esta elucidação é seletiva trata-se de uma metalinguagem aplicada 

não a  totalidade  da  mensagem icônica,  mas  unicamente  a  alguns  de  seus  signos”  afirma 

Barthes (1990;p.33),  ou seja, o texto possibilita exercer um controle sobre a imagem detendo 

assim uma responsabilidade sobre a mensagem frente ao poder de projeção das ilustrações.

A função de revezamento,  mais  rara  em relação à imagem fixa,  é  estabelecida  na 

complementaridade  entre  uma  imagem e  o  texto;  a  mensagem  verbal  exerce  o  posto  de 

explicar o que dificilmente a imagem conseguiria fazer isoladamente.  As duas funções da 

mensagem verbal podem existir em um mesmo conjunto icônico, mas o predomínio de uma 

delas certamente sobressairá (BARTHES, 1990).

Após a análise da mensagem lingüística, segundo o modelo de Barthes, parte-se para a 

análise da imagem propriamente dita, esta que se apresenta em dois tipos de mensagens: a 

plástica (conotada) e a icônica (denotada). Na mensagem plástica, encontramos os aspectos 

simbólicos do anúncio: cores, formas, composição, texturas. Estes possuem a capacidade de 

naturalizar a mensagem ocultando o artifício semântico. 
A  natureza  parece  produzir  espontaneamente  a  cena  representada;  uma 

peudoverdade substitui sub-repticiamente a simples validade do sistema abertamente 
semântico  (...)  é  sem  dúvida  um  paradoxo  histórico:  quanto  mais  a  técnica 
desenvolve a difusão das informações (especialmente das imagens),  mais fornece 
meios  de  mascarar  o  sentido  construído  sob  a  aparência  do  sentido  original 
(BARTHES, 1990, p.37).

A terceira mensagem, a icônica, é a representação pura das imagens apresentando os 

objetos reais da cena. O nível icônico da imagem inclui a percepção e o conhecimento cultural 

e  ideológico  do  receptor,  que  permite  o  reconhecimento  das  representações  fotográficas 

(SOUZA e SANTARELLI, 2008). 

A imagem seria assim,  constituída por uma arquitetura de signos providos de uma 

variável de léxico. Cada léxico, por mais profundo que seja, sendo codificado pelo receptor, 

mais raros são os signos e mais classificáveis de acordo com a profundade do seu grau de 

conhecimento (BARTHES, 1990). 

De acordo com Joly (2007), a distinção teórica entre signos plásticos e signos icônicos 



remonta ao ano 1980, quando o Grupo Mu, particularmente conseguiu demonstrar que os 

elementos  plásticos  das imagens eram signos plenos inteiros e não simples  expressão dos 

signos icônicos. Essa distinção permite detectar que uma parte da significação da mensagem 

visual é determinada pelas escolhas plásticas e não unicamente pelos signos icônicos. Embora 

o funcionamento dos dois signos seja circular e complementar.  

A análise da cada uma dessas mensagens visuais e os estudos da sua interação serão as 

ferramentas que deverão nos permitir desvendar os arquétipos utilizados para a confecção da 

mensagem implícita inserida nas campanhas de prevenção a AIDS do Governo Federal.

Arquétipos



Na Grécia e na Roma antiga os arquétipos formavam a base dos mitos, nos quais eram 

mostrados  como deuses  ou deusas.  Essas  deidades,  justamente  com as  de outras  culturas 

antigas  proporcionaram  algumas  das  imagens  associadas  ao  que  hoje  conhecemos  como 

arquétipos. 

A  percepção  e  a  influência  das  informações  através  dos  significados  arquetípicos 

causam grandes discussões no meio científico. Carl Gustav Jung, pioneiro nos estudos dos 

arquétipos, acredita que o arquétipo é essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se 

modifica através da conscientização e percepção assumindo matrizes que variam de acordo 

com a  consciência  individual  no  qual  se  manifesta.  O  arquétipo  surge  então,  não  como 

imagem, mas particularmente como uma tendência para formar uma imagem primordial na 

memória inconsciente.

Segundo Jung (1968) apud Randazzo (1997; p.67), “o arquétipo é como idéias comuns 

partilhadas entre todas as pessoas, existentes no inconsciente e funcionando como instintos 

moldadores do comportamento desde a origem da espécie humana e sua influência ocorre em 

praticamente  toda  a  terra  como  componentes  de  mitos  inconscientes”.  Jung (1968)  apud 

Bicalho e Berg (2002), acrescenta ainda que,  arquétipos são imagens primordiais porque eles 

correspondem  freqüentemente  a  temas  mitológicos  que  reaparecem  em  contos,  lendas 

populares  de  épocas  e  culturas  diferentes.  Os  mesmos  temas  podem ser  encontrados  em 

sonhos e fantasias de muitos indivíduos.

  Jung (2000)  ressalta  que,  a  disseminação  desses  arquétipos  se  dá  pela  tradição, 

idioma ou migração podendo aparecer em qualquer hora em qualquer lugar sem qualquer 

influência interna.

Segundo Mark e  Person (2001),  quando os  arquétipos  são ativos  eles  evocam um 

sentimento. Às vezes esses sentimentos têm uma ressonância com capacidade de influenciar 

no espiritual do indivíduo. Essa evocação do sentimento é o principal responsável por fazer 

com que mitos, lendas ou até mesmo filmes baseados em arquétipos possam atrair e excitar 

atenção e os sentimentos dos leitores ou dos espectadores de forma tão intensa e realista.  A 

noção  de  arquétipo  enquanto  imagens  que  representam  estados  de  realidade  interior  do 

sujeito,  em que se estabilizam suas tensões emocionais tanto individuais  quanto coletivas, 

dirigem a energia da pessoa para a realização de um desejo (BICALHO E BERG, 2002).

A comunicação de massa percebeu a força dos símbolos arquetípicos na veiculação de 

seus produtos, suas marcas ou suas idéias com o consumidor. Segundo Petry e Silva (2000), 

com uso  dos  arquétipos,  a  comunicação  leva  ao  consumidor  uma  mensagem que  parece 



familiar e que, remetendo-se ao inconsciente, ativa os desejos, as lembranças e os sentimentos 

mais primordiais do ser humano.  Os pressupostos de uma comunicação eficiente encaixam-se 

muito bem com os arquétipos, haja vista que a imagem arquetípica apresenta formas fáceis de 

serem identificadas pelo cérebro, podendo inclusive, estar na forma de estereótipos.

De acordo com Mark e Pearson:
Não se trata de usar imagens e símbolos arquétipos para posicionar a marca, mas 
sim que ao longo do tempo, a própria marca assume a significação simbólica.  O 
sabonete Ivory não está meramente associado à inocência: ele personifica: as mães 
banham os filhos com Ivory não só para mantê-los livres  de germes  e produtos 
químicos irritantes, mas também Ivory parecem perfeitos para os preciosos bebês e 
criancinhas (MARK e PERSON, 2001, p. 21,22).

 Para  Petry e  Silva  (2000),  a  “aceitação”  é  provável  porque  o  arquétipo  faz  o 

consumidor identificar-se e se projetar na imagem arquetípica aproximando o “eu ideal” do 

“eu  real”,  além  disso,  mesmo  que  os  procedimentos  da  comunicação  de  massa  se 

modificassem de alguma forma, o conteúdo original da mensagem, quando se utiliza uma 

mensagem arquetípica, há maior chance de permanecer o sentido inicial em razão do caráter 

universal e atemporal do arquétipo. 

Randazzo (1997) acrescenta  que,  através  da criação de personagens míticos  ou de 

imagens  arquetípicas,  a  publicidade  funciona  como deuses  gregos onde podemos  projetar 

nossos sonhos, medos e fantasias.

Nesta  discussão,  serão  explorados  os  arquétipos  baseado  nos  estudos  de  Mark  e 

Pearson (2001)  que  ao  pesquisar  as  identidades  arquetípicas  de  marcas  de  sucesso, 

descobriram  os  12  arquétipos  principais  que  se  expressam  freqüentemente  na  atividade 

comercial,  sendo  eles:  o  Criador,  o  Prestativo,  o  Governante,  o  Bobo  da  Corte,  o  Cara 

Comum, o Amante, o Herói, o Fora da Lei, o Mago, o Inocente, o Explorador e o Sábio.  Para 

Mark e Pearson (2001), esses arquétipos proporcionam o elo perdido entre a motivação do 

cliente  e  as  vendas  do  produto,  sendo  que  um  produto  com  identidade  arquetípica  fala 

diretamente  a  matriz  psíquica  profunda  dentro  do  consumidor  ativando  um  senso  de 

reconhecimento e significado.

Segundo  Mark  e  Pearson (2001),  a  ordem motivacional  pode  ser  condensada  em 

quatro  principais  impulsos  que  são  considerados  como  quatro  necessidades  básicas: 

Pertença  /grupo  versus independência/autorrealização  e  estabilidade/controle  versus 

Risco/Mestria. Filho e Costa (2006) acrescentam que, quando o indivíduo percebe que um 

deste quadrante está carente, busca imagens de um do(s) seu(s) arquétipo(s) para que sinta 

uma  vibração  que  o  torne  receptivo  a  impulsos  e  comportamentos  a  fim de  suprir  estas 



necessidades.

  Na primeira categoria, pertença/prazer encontra-se os arquétipos do Cara Comum, do 

Bobo da Corte e do Amante que se relacionam com questões de integração social. Sua missão 

de vida é a busca de relações afetivas estáveis para a socialização (MARK e PEARSON, 

2001).

Dentro  da  segunda  categoria,  independência/satisfação  acha-se  os  arquétipos  do 

Inocente, Explorador e Sábio. Para Filho e Costa (2006), eles enfatizam o self e a “autonomia 

acima da pertença”. Estão ligados a imagem do paraíso, anseiam encontrar o lugar perfeito, 

onde se sintam plenos felizes e potencializados.

Na  terceira  categoria,  Maestria/Risco  existe  a  responsabilidade  de  enquadrar  o 

arquétipo do Herói, Fora-da-Lei e o Mago, em que se busca deixar sua marca no mundo. 

Acreditamos  que  a  classificação  dos  arquétipos  desenvolvida  por  Mark  e  Pearson 

(2001)  tenha  grande  importância  para  desenvolver  nosso  trabalho.  Diante  disso 

aprofundaremos nossos conhecimentos  de maneira  mais  detalhadas sobre cada um dos 12 

arquétipos elencados por Mark e Pearson (2001) abordando individualmente, cada arquétipo 

na busca de entendermos melhor suas características, para que possamos explicitá-lo melhor 

no capítulo de análise das peças coletadas.

         

Arquétipo do Inocente 

O arquétipo do Inocente está ligado ao sentimento de perfeição e otimismo, Segundo 

Mark e Pearson (2001), a promessa do Inocente é que a vida não precisa ser dura. As pessoas 

que tem ressonância com o arquétipo do Inocente anseiam pelo emprego perfeito, pelo par 

perfeito,  por  filhos  perfeitos  e  pela  vida  ideal.  As  idéias  transmitidas  por  este  arquétipo 

voltam-se  sempre  para  o  lado  redencionista,  sempre  na  crença  de  que  acontecimentos 

desagradáveis ou desafiadores acabam levando a um final feliz. 

De todos os  arquétipos,  o  que  tem mais  níveis  é  o  Inocente  porque as  pessoas  o 

experimentam tanto no começo quanto no fim da jornada. No início,  o Inocente tem uma 

qualidade  infantil  de  ingenuidade  e  uma  dependência  simples,  característica  comum  ao 

universo da criança, mas muitas pessoas carregam essa expectativa para as situações da vida 

adulta, onde tal confiança não é necessariamente garantida (MARK e PEARSON, 2001).

Mesmo estando em uma sociedade materialista e competitiva, o arquétipo do Inocente 

busca associa-se a prazeres simples e aos valores básicos. De acordo com Mark e Pearson 

(2001), esse é um atributo saudável que faz dele o significado a ser escolhido para produtos 

naturais como sabonetes, alimentos para desejum e outros produtos de uso doméstico, pois 



busca  através  de  um  apelo  nostálgico  associar-se  geralmente  com  a  volta  aos  valores 

fundamentais e a prazeres simples.

Quando o arquétipo do Inocente está atuante em um indivíduo, este se sente atraído 

para a certeza, para as idéias positivas, para imagens simples e nostálgicas para a promessa de 

resgate e redenção. “O Inocente também luta pelo bem, que quer dizer, encontrar o produto 

certo, mas também quer dizer a escolha de bondade e dos comportamentos morais, contra a 

ganância e contra os comportamentos imorais” (MARK e PEARSON, 2001, p.75). 

Na  comunicação  e  na  publicidade  de  marcas,  o  Inocente  proporciona  uma  boa 

identidade  desde  que  a  empresa  ou  marca  tenha  objetivos  similares  às  características  do 

arquétipo do Inocente. 

Uma  empresa  deverá  identificar-se  com  o  arquétipo  do  Inocente  quando  os  seus 

objetivos visam oferecer uma resposta relativamente simples  a um problema identificável; 

quando a marca está associada à bondade, moralidade, simplicidade, à nostalgia ou infância; 

quando  tem  funções  associadas  à  limpeza  à  saúde  ou  à  virtude;  quando  tem  preços  de 

moderados a baixo; quando são produzidos por uma empresa com valores centrais “corretos” 

e  quando desejam se  diferenciar  de  algum produto  cuja  imagem está  manchada.  Quando 

comum com estas características, a empresa poderá utilizar das características do arquétipo do 

Inocente como ferramenta de auxílio para o desenvolvimento e crescimento de sua marca ou 

empresa ou para a confecção da campanha publicitária (MARK e PEARSON, 2001).

Arquétipo do Sábio

Este arquétipo deposita sua fé na capacidade humana de aprender e crescer,  como 

indivíduo, ele quer ser livre para pensar por si mesmo e para sustentar suas próprias opiniões. 

O exemplo mais obvio do Sábio é o erudito, o pesquisador, a figura do professor ou qualquer 

especialista que compartilha seus conhecimentos. 

As marcas que exploram o arquétipo do Sábio oferecem informações que ajudam o 

consumidor  a  tomar  decisões  inteligentes,  normalmente  as  organizações  do  Sábio  são 

encontradas em universidades,  laboratório de pesquisa ou empresas que vêem a si mesma 

como  sistemas  de  aprendizagem,  ou  seja,  como,  “organizações  cuja  estrutura  e  valores 

promovem  o  aprendizado,  na  pesquisa  e  no  planejamento”  (MARK e  PEARSON,  2001, 

p.104).

 O arquétipo  do  Sábio  tem a  capacidade  de  evocar  no  indivíduo  uma  necessidade 

crescente de aprendizado. De acordo com Mark e Pearson (2001), quando o Sábio está ativo 

na vida dos  consumidores,  eles  sentem um agudo interesse em aprender  por  aprender.  A 



liberdade  e  a  independência  são valorizadas  como meio  de  uma pessoa manter  a  própria 

objetividade. O Sábio faz aflorar no indivíduo o desejo pelo conhecimento para que ele possa 

por si mesmo pensar e ter suas próprias opiniões.

O arquétipo do Sábio pode oferecer uma identidade adequada à imagem, quando se 

tem como objetivo encorajar os consumidores ou o cliente a pensar; quando pretende-se ligar 

a imagem a um novo avanço científico conhecimento esotérico; quando se busca diferenciar a 

imagem de outras cuja qualidade ou desempenho seja questionável.  Com as características do 

Sábio é possível fortalecer a sabedoria do alvo a que se destina e, se apresentar alta qualidade, 

conseguirá como recompensa a fidelidade (MARK e PEARSON, 2001).

Arquétipo do Explorador

O Explorador é aquele que quer sai em busca do mundo melhor, de acordo com Mark 

e Pearson (2001, p.79),  “a jornada dos exploradores  é uma experiência  ao mesmo tempo 

interna e externa, porque eles são motivados por profundo desejo de encontrar, no mundo 

exterior aquilo que se adaptam às suas necessidades, preferências e especificações interiores”. 

O Explorador também é conhecido como o buscador, o aventureiro, o peregrino ou o rebelde. 

A expressão Explorador é o simples desejo de colocar o pé na estrada e percorrer os caminhos 

amplos e selvagens da natureza com objetivo de experimentar a alegria da descoberta. 

Qualquer arquétipo pode se expressar em uma pessoa de qualquer idade. Contudo, é 

provável que os adolescentes e os jovens em praticamente todas as culturas, tenham em si um 

lado explorador, isso porque eles têm como tarefas de desenvolvimento descobrir quem é e o 

que querem fazer.

Quando o arquétipo do Explorador está ativo no indivíduo, estes buscam explorar o 

mundo e, dessa forma, encontrar a si mesmo para saber quem ele é. “Alguns exploradores 

demonstram grande exuberância e espírito de aventura. Outros como a Dorothy do Mágico de 

Oz parecem relutantes a respeito de todas essas viagens e só desejam encontrar um lugar a 

que chamar de lá” (MARK e PEARSON, 2001, p.88).

O arquétipo do Explorador valoriza a individualidade, dessa forma eles minimizam as 

regras  e  as  tomadas  de  decisões  tendendo  sempre,  na  medida  do  possível,  a  nivelar  as 

oportunidades.  É possível ver as influências do arquétipo do Explorador nas organizações 

mais inovadoras, des-hierarquizadas e mais democráticas em políticas individualistas, com o 

horário móvel e empregado incentivados a tomar todas as decisões possíveis no nível do local 

envolvido. 

Segundo  Mark  e  Pearson  (2001),  nessas  organizações  é  comum  encontrarmos 



profissionais contratados por sua perícia e, enquanto integrante da organização, espera-se que 

tenham  permissão  para  fazer  as  coisas  a  seu  modo  na  maior  parte  do  tempo.  Nessas 

organizações  os  valores  organizacionais  do  Explorador  enfatizam  a  independência  e  a 

capacidade de responder a novas oportunidades. 

 Fazem parte do universo do Explorador, marcas que buscam na sua identidade ajudar 

as pessoas a se sentirem livres e de algum modo não conformista ou pioneiro; que visam 

buscar  e  experimentar  coisas  novas  e  que  tem um produto  forte  e  vigoroso  ajudando  a 

expressar a individualidade. 

Arquétipo do Herói

O arquétipo de Herói caracteriza-se por ser aquele que quer fazer do mundo um lugar 

melhor.  Segundo Mark e Pearson (2001),  este arquétipo ajuda a  desenvolver  a  energia,  a 

disciplina,  o  foco  e  a  determinação.  Suas  imagens  associam-se  geralmente  às  áreas  que 

exigem aptidão e agilidade.

O arquétipo do Herói quando ativo,  tem a capacidade de induzir  no indivíduo um 

desejo ambicionista e de busca por desafios. Este arquétipo se fortalece com o desafio e se 

sente ultrajado pela injustiça, respondendo rápido e decisivamente à crise ou a oportunidade. 

Dessa forma o Herói prova seu próprio valor, fazendo sentir-se orgulhoso por fazer escolhas e 

obter conquistas árduas (MARK e PEARSON, 2001).

De acordo com Randazzo (1997), o aspecto evolutivo, dinâmico da masculinidade é 

representado pelo arquétipo do Herói, cujos traços positivos incluem independência, força e 

coragem.  O  Herói  é  o  defensor  da  verdade  e  da  justiça.  São  manifestações  do  Herói  o 

cavaleiro, o jogador de futebol, o homem de negócios, o gladiador, o policial, o soldado, o 

operário.

A imagem do Herói parece ser uma imagem masculina primordialmente baseada na 

anatomia  do  homem,  assim como a  da  “Grande  Mãe”  parece  ser  uma  imagem feminina 

essencialmente baseada na anatomia da mulher,  o que não quer dizer que os homens não 

possam  ser  carinhosos  e  que  as  mulheres  não  possam  ser  guerreiras  e  isso  porque  os 

arquétipos transcendem os gêneros: homens e mulheres têm ambos os instintos carinhosos e 

instintos  guerreiros,  podendo haver  homens  mais  carinhosos  e  protetores  do que algumas 

mulheres e mulheres mais agressivas e belicosas que alguns homens.

As organizações onde geralmente está inserido o arquétipo do Herói se destacam por 

serem  comprometidas  com  uma  causa  digna  ou  se  dedicam  a  ajudar  seus  clientes  e 

empregados a dar o máximo de si. “Essa organizações exigem muito do indivíduo, a fim de 



fazê-lo desenvolver suas plenas capacidades. No setor privado, elas são tipicamente lugares 

muito  competitivos  os  números  das  vendas  funcionam  como  placares  incessantes  de 

realização, (...) no setor público e nas organizações sem fins lucrativos, exigem-se dedicação e 

compromisso com a causa” (MARK e PEARSON, 2001, p.119).

Considerando as características do Herói, é possível mensurar que este arquétipo é 

melhor identificável em marcas, imagens ou anúncios que busquem uma invenção ou uma 

coisa que causará grande impacto no mundo, que se volte para ajudar as pessoas a terem 

desempenho no limite  superior  ou quando se está  tratando de um importante  problema e 

pedindo a colaboração das  pessoas para ajudar a  resolvê-lo.  Estas  características  aliado a 

noção de si, estarão sendo avaliadas não só pela força, seja de produtos ou serviços, mas 

também pela força e pela ética das suas convicções (MARK e PEARSON, 2001).

Arquétipo do Fora da Lei

O arquétipo  do  Fora  da  Lei  pode  ser  visto  como  aquele  que  transcende  barreiras 

sociais, nega os valores dominantes, o conformismo, as regras e os tabus. Mark e Pearson 

(2001, p.32) mencionam que, “os Fora da Lei são figuras românticas, prontas a rebentar uma 

sociedade que sucumbiu à tirania”.

Podemos  identificar  o  arquétipo  do  Fora  da  Lei  em  grandes  revolucionários  que 

mudaram o mundo e o transformaram naquilo que hoje conhecemos, mas também vemos o 

Fora da Lei, que não se inserem nessas características, são apenas pessoas que buscam seus 

objetivos de uma maneira socialmente inaceitável prejudicando ou destruindo as pessoas. Isso 

ocorre porque o fora da lei contém em si as qualidades sombrias da cultura, qualidades que a 

sociedade  negligencia.  Este  arquétipo  se  contenta  em ser  temido,  pois,  para  ele,  o  medo 

implica algum tipo de poder  (MARK e PEARSON, 2001).

Quando a consciência do Fora da Lei está presente, as pessoas têm uma percepção 

mais  aguda  dos  limites  que  a  civilização  impõe  à  expressão  humana.  Isso  nos  permite 

identificar valores a qual se identificam, assim como mostrar os valores que renegam dentro 

da sociedade, permitindo assim mostrar comportamentos que existem no interior das pessoas, 

mas que não são aceitáveis em termos sociais e morais.

De acordo com Mark e Pearson (2001), quando o arquétipo do Fora da Lei está ativo 

no indivíduo, eles podem afastar-se da cultura dominante e desprezar suas regras. Eles se 

envolvem em pensamentos autodestrutivos ou em ações que quebram os padrões gerais da 

ética, saúde ou propriedade. Eles têm valores futuros que prometem a revolução, bem como 

oferecem uma forma de dar continuidade às qualidades arcaicas existentes na cultura.



O Fora da Lei está sempre associado às imagens escuras e sombrias e, geralmente, 

também exigem cores bastante intensas. Para Mark e Pearson (2001), este arquétipo gosta de 

coisas que chocam em um espectro que vai desde o “gracejo moderadamente surpreendente” 

até o conteúdo verdadeiramente perturbador. Este arquétipo adequa-se com facilidade a uma 

identidade turbulenta e para criar anúncios publicitários que realmente funcionam.

 O Fora da Lei pode ser uma boa identidade para sua marca quando a função produto 

ou marca é destruir  alguma coisa ou é genuinamente revolucionário,  quando o objetivo é 

preservar  os  valores  que estão ameaçados pelos  valores  dominantes  ou é  um pioneiro de 

atitudes novas e revolucionárias (MARK e PEARSON, 2001).

Arquétipo do Mago

A imagem arquetípica do Mago é comumente associada  ao feiticeiro,  ao xamã ou 

modernamente ao cientista,  o psicólogo e os gurus da sociedade contemporânea.  Segundo 

Mark e Pearson (2001), o Mago tem o desejo de procurar as leis fundamentais que governam 

o funcionamento das coisas e aplicar esses princípios para que as coisas aconteçam.

O arquétipo do Mago é visto como o catalisador da mudança eles esperam que, se 

fizerem sua parte, o universo os atenderá. Para o Mago, a consciência precede a existência. 

Por  isso,  quando  ativo  nas  pessoas,  este  arquétipo  tende  a  influenciar  a  valorização  da 

experiência e da busca da ajuda espiritual. Mark e Pearson (2001, p.152) acrescentam que, “é 

típico  dessas  pessoas  compreenderem  em  um  nível  mais  profundo,  como  a  consciência 

funciona e, por isso, eles são capazes de influenciar os outros de modo tão eficaz”. 

Na  organização,  o  Mago  utiliza  tecnologias  de  vanguarda  nas  estruturas  de 

consciência,  de  comunicações  e  organizacionais,  de  acordo  com Mark  e  Pearson  (2001, 

p.159) “as organizações do mago são impelidas pela visão, buscando consenso sobre valores 

fundamentais  e  resultados  desejados,  e  então  maximizando  sua flexibilidade  na  conquista 

dessas metas”. Podemos inferir que na organização do Mago o segredo do sucesso não está no 

gerenciamento do dinheiro, mas no gerenciamento da consciência dentro de um contexto que, 

hoje, focaliza radicalmente a relação entre iguais.

O Mago pode ser uma boa identidade quando o produto ou serviço é transformador, 

quando a promessa implícita  é transformar o consumidor;  quando possui um componente 

espiritual  ou psicológico.  Quando se trabalha  com o arquétipo  do Mago deve-se evitar  a 

tentação  de  forçar  a  atenção  com  elementos  perturbadores  e  chocantes,  pois  estes  não 

representam o verdadeiro propósito transformador (MARK e PEARSON, 2001).



Arquétipo do Cara Comum 

O arquétipo do Cara Comum pode ser identificado como aquele que busca ser igual 

aos outros. O Cara Comum também é conhecido como o bom companheiro, a garota média, o 

homem comum ou o bom vizinho. Quando o Cara Comum está ativo nas pessoas, ela usará 

roupas típicas da classe trabalhadora ou outros trajes comuns,  falará de modo coloquial e 

detestará todo tipo de elitismo. Suas metas são sempre integracionista, sempre tentando se 

inserir, ou fazer parte de algo. O Cara Comum quer ser parte da tribo, seja ela uma panelinha, 

uma classe social, a cultura do local de trabalho ou algo diferente, de todo modo o que existe 

é o desejo de se encaixar tranquilamente do Cara Comum reflete valores e preferências de 

modo agregado, geralmente compartilham uma forte crença na importância de cada indivíduo 

e uma forte aversão pela diferenciação indevida entre as pessoas.

Para Mark e Pearson (2001), o Cara Comum pode oferecer uma boa identidade para a 

marca se ela tiver como objetivo ajudar as pessoas a pertencerem ou sentirem que pertencem a 

um grupo definido, quando seus produtos tiverem uso comum na vida cotidiana das pessoas, 

quando se quer diferenciar, de maneira positiva, das marcas mais caras ou mais utilizadas. 

Essas características fornecem um ponto de conexão entre as pessoas refletindo a imagem do 

Cara Comum, provocando a lealdade delas para com a marca.

Arquétipo do Amante 

O  arquétipo  do  Amante  é  significativamente  voltado  para  a  atração  através  da 

sensualidade, elegância e erotismo. Segundo Mark e Pearson (2001), o arquétipo do Amante 

governa todos os tipos  de amor  humano,  desde o amor  parental  e  a  amizade  até  o amor 

espiritual, mas é da maior importância o amor romântico. Como arquétipo, o Amante também 

está ativo nas amizades intensas e pessoais; o que difere daquela do Cara Comum, onde o 

objetivo era se encaixar e pertencer. O Amante quer ter a certeza de que você é um de seus 

melhores amigos, que você realmente o conhece e que ele é especial para você. Nesse sentido, 

o Amante é o arquétipo de um grupo de amigos que se sente que realmente se conhecem uns 

aos outros.

Quando o arquétipo do Amante está ativo na vida de alguém, seja homem ou mulher, 

essa pessoa vai  querer não só parecer  bem, mas ser realmente bela ou elegante,  pois seu 

desejo é atrair, dar amor e expressar afeição de maneira íntima e prazerosa. Nessa busca ele 

procura exalar sua extrema sensibilidade e sedução a fim de conquistar seu objetivo (MARK e 

PEARSON, 2001).

Nas organizações, o arquétipo do Amante resulta geralmente em camaradagem, belos 



ambientes  e  atenção  à  dimensão  emocional  da vida  profissional.  De acordo com Mark e 

Pearson (2001),  espera-se que as  pessoas  se  vistam bem e compartilhem livremente  seus 

sentimentos. Nessas organizações é possível perceber um modo consensual de operação, onde 

o poder é compartilhado garantindo assim que todos tenham direito à palavra.

O arquétipo do Amante é uma identidade promissora para uma marca quando seu uso 

ajuda  as  pessoas  a  encontrarem  amor  e  amizade,  quando  há  a  promoção  da  beleza,  da 

comunicação ou a intimidade entre as pessoas, quando a produção ou a venda é feita por uma 

empresa com uma cultura organizacional íntima e elegante ao contrário da hierarquia maciça 

do governante. As marcas do Amante sejam não só dignas de amor, mas também ajude o 

consumidor a se sentir especial, adorado e apaixonado (MARK e PEARSON, 2001).

Arquétipo do Bobo da Corte

A figura do Bobo da Corte é identificada naqueles que adoram brincar ou bancar o 

bobo. Segundo Mark e Pearson (2001), a figura do Bobo da Corte desfruta a vida e a interação 

pelo simples prazer de viver a vida e a interação pelo simples prazer de interagir. Enquanto o 

Cara Comum e o Amante oferecem autocensura para se encaixarem ou atraírem os outros. O 

Bobo da Corte se solta irrestritamente, demonstrando uma fé inquebrável.

A presença constante do lúdico no Bobo da Corte faz desse arquétipo uma excelente 

forma para se lidar com os absurdos do mundo moderno e com as burocracias anônimas de 

hoje “porque ele vê as coisas com leveza e em parte porque sua maior felicidade é quebrar 

regras” (MARK e PEARSON, 2001, p. 205).

Quando o arquétipo do Bobo da Corte passa a atuar no indivíduo, este internaliza 

como objetivo exclusivo a diversão. De acordo com Mark e Pearson (2001), o desejo básico 

deste arquétipo é ser espontâneo e recuperar aquele brincalhão que todos tínhamos quando 

éramos pequenos.

A organização do Bobo da Corte faz do prazer o seu ideal,  dessa forma ele busca 

promover inovações nas organizações, quebrando as categorias tradicionais dos pensamentos 

com maneiras novas, ousadas e inteligentes de ver o mundo. 

 O arquétipo do Bobo da Corte é promissor para a identidade de uma imagem quando 

se tem como objetivo ajudar as pessoas a pertencerem ou sentirem que pertencem a um grupo; 

quando a função ajuda as pessoas a se divertirem, quando é produzida ou vendida por uma 

empresa  que  tem  uma  cultura  organizacional  brincalhona  e  desinibida.  É  dentro  dessas 

características que o arquétipo do Bobo da Corte se desenvolve, dando a sua contribuição no 

imaginário coletivo das pessoas (MARK e PEARSON, 2001).



Arquétipo do Prestativo 

O arquétipo do Prestativo é aquele que se volta generosamente para ajudar os outros. 

Ao  longo  dos  tempos  este  arquétipo  foi  sendo  associado  aos  sentimentos  maternais  de 

protecionismo,  mas  também foi  associado  a  medos  profundos  e  arraigado  como  controle 

excessivo e ser controlado.

A preocupação do Prestativo pelos filhos e outros dependentes é provocada pelo medo 

que este tem de negligenciar as pessoas que ele ama.  Essa preocupação não é apenas com os 

próprios filhos ou com parentes mais próximos.  Para Mark e Pearson (2001), existe neste 

arquétipo a preocupação com os pais, com os doentes em geral, com os pobres e com seus 

animais de estimação. “O prestativo não se preocupa apenas com sua própria família,  seu 

interesse cresce em círculos concêntricos até envolver a comunidade, o país, a humanidade e 

o planeta ” (MARK e PEARSON, 2001, p.228).

Os hábitos  mentais  que caracterizam o Prestativo  ajudam as  empresas  a  prever  as 

necessidades  e  preferências  do  consumidor.  De  acordo  com  Mark  e  Pearson  (2001),  os 

Prestativos gostam de fazer coisas boas para os outros seus desejos de prever as necessidades 

do consumidor e ajustar-se a elas não é simplesmente uma questão da fazer bons negócios, 

esse desejo define sua motivação básica no trabalho.

O  Prestativo  é  uma  boa  identidade  para  marcas  às  quais  o  serviço  proporciona 

vantagem  competitiva,  que  oferecem  apoio  às  famílias,  que  ajudam  a  se  conservarem 

conectadas  com  os  outros  e  se  interessam  pelo  bem  estar  mútuo.  Estas  características 

reforçaram  os  valores  do  Prestativo  e  quando  bem  posicionadas,  contribuem  para  a 

prosperidade da marca dentro desse arquétipo (MARK e PEARSON, 2001).

Arquétipo do Criador 

O arquétipo do Criador é visto no escritor, no inovador e no empresário, bem como 

qualquer atividade que utiliza a imaginação humana. Sua paixão é a auto-expressão na forma 

material. Segundo Mark e Pearson (2001), o Criador é inerentemente não conformista. Este 

arquétipo nada tem a ver com o problema de encaixar-se no grupo; ele  lida com a auto-

expressão.

Quando está ativo nas pessoas, o Criador aflora os sentimentos compelidos a criar ou 

inovar.  Mark  e  Pearson  (2001)  acreditam  que,  neste  arquétipo,  a  autenticidade  parece 

extremamente essencial, pois é típico das grandes obras de arte ou da curiosidade desenfreada 

de alguém que é de muitos modos um pioneiro cultural.

No ambiente organizacional, o arquétipo do Criador é cooperativo, sempre buscando a 



liberdade de ação para expressar sua criatividade. Essa autonomia é vista como essencial ao 

processo criativo e, por isso, geralmente os empregados controlam seu tempo e a maneira de 

realizar uma tarefa. Nessas organizações o objetivo não é exatamente o dinheiro, mas sim a 

beleza, a satisfação pela qualidade do produto, por ter aprimorado a sensibilidade estética dos 

principais envolvidos (MARK e PEARSON, 2001).

 Fazer  publicidade  tendo em mente  o  Criador  exige  que  estejamos  à  altura  desse 

arquétipo e que percebamos, tanto quanto possível, o impacto das imagens, dos símbolos e 

das  histórias  sobre  a  psique  coletiva.  De  acordo  com Mark  e  Pearson (2001),  para  uma 

imagem fazer correto uso do arquétipo do Criador é necessário que esta tenha como objetivo 

encorajar  a  auto  expressão,  a  promoção  de inovações,  pertencerem a um campo  criativo, 

como o Marketing, as relações públicas, as artes e a inovação tecnológica.

O Arquétipo do Governante

O arquétipo do Governante é aquele que comumente é ligado a quem tenha o perfil do 

dominador e autoritário, normalmente sua imagem está ligada a reis ou presidentes, pessoas 

que tem como missão tomar decisões a fim de manter o controle das situações. Segundo Mark 

e Pearson (2001), conquistar e manter o poder são as motivações básicas do Governante, para 

este arquétipo esse é o melhor caminho para garantir  a segurança de si mesmo e de seus 

familiares. 

Quando está ativo no indivíduo, os governantes gostam de assumir papéis de liderança 

e de estar no controle tanto quanto possível. Para este arquétipo, o controle surge como algo 

gratificante, além de lhe permitir a ordem, de acordo com Mark e Pearson (2001; p.252) “os 

governantes  sentem  um  medo  intenso  de  que  o  caos  surgirá  se  eles  não  assumirem  o 

controle.” 

Estas características é representada pelo  logos (ordem e razão) e pelo arquétipo do 

“Grande Pai” de Randazzo.  De acordo com  Randazzo (1997),  os traços do “Grande Pai” 

consistem em leis, regras organizativas e num sentido de ordem hierárquica, sendo que, as 

manifestações desse arquétipo ocorrem não só nos sistemas sociais, mas também em nível 

mais pessoal, como na estrutura da família patriarcal, em que o “Grande Pai” é o provedor e 

protetor, que dá amparo e amor. São manifestações do “Grande Pai” o rei, o capitão de navio, 

o presidente, o diretor executivo de empresa, o mentor, o general. 

A forma natural de autoridade permite que este arquétipo induza facilmente os outros 

a serem liderados por ele.  Neste arquétipo
as pessoas (...)  preocupam com assuntos ligados a imagem,  ao status e ao prestígio (..) 



eles agem com um senso natural de autoridade que torna fácil aos outros segui-los. No 
melhor dos casos os governantes são motivados por um desejo de ajudar o mundo. No 
pior dos casos, eles são apenas dominadores ou controladores (MARK e PEARSON, 
2001, p. 252). 

A publicidade que queira se associar ao arquétipo do Governante tem que ter  com 

objetivo ajudar as pessoas a serem mais organizadas, tem que buscar se diferenciar de outra, 

mais  populista  ou  líder  no  campo  da  atividade;  tem que  ter  interesse  por  um campo  de 

atividade  que  seja  relativamente  estável  ou  um  produto  que  prometa  segurança  e 

previsibilidade  neste  mundo  caótico.  Para  Mark  e  Pearson  (2001),  a  compreensão  desse 

arquétipo torna-se uma ferramenta poderosa porque Governante conhece seus constituintes 

tão bem que prevê suas necessidades mais profundas permitindo ir a fundo na psique humana 

satisfazendo necessidades invisíveis e emergentes.



História da AIDS

A AIDS surgiu no inicio dos anos 80 como uma doença misteriosa e desconhecida 

começando a assustar a comunidade americana.  Com a descoberta, em 1983, do seu vírus 

causador, passou-se a construir teorias e novas descobertas a seu respeito. A AIDS é uma 

síndrome, ou seja, “um estado circunstancial, o paciente de AIDS está numa circunstância em 

que vários  fatores  podem levá-lo  ao  óbito”  (MARIGUELA,  1995 Apud  SOARES, 2001, 

p.80).                                                                                                                 

A caçada pelo vírus levou à sua identificação por dois grupos de pesquisadores, um 

nos Estados Unidos, liderado por Robert Gallo1, que o chama de HTLV-III, e outro na França, 

liderado por Luc Montaigne2, que o chama de LAV. A disputa entre estes dois grupos pela 

primazia na descoberta (o que teria implicações em termos de prestígio científico e também 

econômico,  por  conta  de  possíveis  patentes)  é  resolvida  por  arbitragem  internacional,  a 

doença passou a ser chamada de síndrome de imunodeficiência adquirida. 

A imunodeficiência refere-se à incapacidade do sistema imunológico de cumprir suas 

funções. O termo “adquirida” refere-se à forma pela qual se instala essa imunodeficiência 

através do retro vírus, o HIV o human imunodeficienney vírus.  E é pela sua sigla em inglês - 

HIV - que passa a ser conhecido no Brasil. 

Os discursos médicos e os científicos que, desde os primórdios da AIDS a identificou 

como uma doença nova e rara, documentada pela primeira vez sem precedentes na história 

passou  a  associa-la,  a  partir  do  que  já  considerava  evidências,  a  homossexuais,  visão 

reforçada pelos meios de comunicação de massa. Esta visão colaborou, na época, de forma 

pejorativa para a criação de crenças ocultas e mitos que contribuíram para o surgimento de 

inverdades sobre o HIV (SOARES, 2001). 

Foucault  (2002)  menciona  que,  essa  vontade  de  verdade  assim  apoiada  sobre  um 

suporte tende a exercer sobre os outros discursos uma espécie de pressão como um poder de 

coerção. “A forma como a AIDS foi se caracterizando ao longo da história já indica esse 

percurso; primeiramente o advento social da doença no início dos anos 80 deu-se em torno da 

categoria  de  grupos  de  risco”  (SOARES,  2001,  p.81),  que  resultou  da  imprensa  quando 

1 Cientista e diretor do Instituto de Virologia Humana e da Divisão de Ciência Básica da Universidade de 
Maryland. Disponível em: <http://www.terra.com.br/istoe/1866/1866_vermelhas_01.htm>  Acessado 
em:19/07/2009.

2 Cientista do Instituto Pasteur de Paris. Disponível em: http://listas.cev.org.br/arquivos/html/cevmeef/2000-
04/msg00010.html.  Acessado em: 19/07/2009.

http://listas.cev.org.br/arquivos/html/cevmeef/2000-04/msg00010.html
http://listas.cev.org.br/arquivos/html/cevmeef/2000-04/msg00010.html
http://www.terra.com.br/istoe/1866/1866_vermelhas_01.htm


passou a associar a doença com a homossexualidade inspirados na comunidade cientifica que 

divulgou  tal  associação  baseada  no  que  considerava  evidências.  A  imprensa  assumiu  o 

discurso da “peste gay”,  ou “câncer cor de rosa” e a ciência,  num primeiro momento,  foi 

responsável pela formação dessa imagem” (SOARES, 2001, p.82). 

 A associação AIDS/ homossexualidade parecia irremediavelmente estabelecida:

O primeiro comunicado médico que houve a respeito da doença que depois foi deno-
minada AIDS chegou no verão de 1981 na universidade da Califórnia (...) onde de-
tectaram um conjunto de casos de pneumonia em homossexuais jovens que mora-
vam em Los-Angeles (...). Na escola de medicina de Nova York encontraram entre 
os homossexuais uma incidência de casos de Sarcoma de Kaposi (KS), até então 
muito raro, quase ao mesmo tempo colaboradores da escola de medicina de Monte 
Sinai de Nova York. O sarcoma Kaposi apresentava-se na forma de lesões roxas na 
pele, parecida com o câncer. Outros clínicos começaram a comunicar o aumento de 
volume de gânglios linfáticos entre homossexuais masculinos jovens assim como o 
aumento na incidência de um estranho linfoma de Célula B (GALLO,1994, p.139 
apud SOARES, 2001,p.81).

Nesta época, então se criou o termo “grupo de risco” como uma forma de tranqüilizar 

a sociedade, se você não fosse gay, drogado, promíscuo estaria salvo.

A  partir  da  identificação  de  “grupo  de  risco”  o  preconceito  foi  se  exteriorando 

tornando-se  elemento  fundamental  para  a  transformação  da  AIDS em epidemia,  já  que  a 

doença  parecia  estar  sempre  associada  a  comportamentos  considerados  “desviantes”  pela 

sociedade. 

No final da década de 80, a doença já havia tomado proporções internacionais e ampla 

repercussão nacional causando um clima de desconfiança, (Soares, 2001, p.85) afirma que, “o 

percurso  dessa  doença  causava  certo  estranhamento,  primeiro,  afirmaram  que  só  afetava 

homossexual masculino, logo depois surgiu a história que os macacos teriam transmitido o 

vírus aos humanos,  em seguida usuários de drogas começaram a ser infectados.  Até esse 

momento apenas grupos considerados marginais haviam sido atingidos”.

Pouco tempo depois, o conceito de grupos de risco começou a ser questionado, pois a 

doença passou a atingir mulheres, crianças e heterossexuais. A sociedade começou a perceber 

que pessoas à volta estavam contaminadas com o vírus, levando a colocar em descrédito o 

conceito de grupo de risco, uma vez que a doença passou a atingir o vizinho, um parente 

distante e posteriormente o sobrinho, o filhos, ou seja,  pessoas que não se encaixavam com as 

características elencadas pela mídia como indivíduos propensos à contaminação pelo vírus da 

AIDS. 

Atualmente, a AIDS é quarta causa de morte no mundo. De acordo com a Organização 



Mundial da Saúde3, no final de 2006, estimava-se que 39,5 milhões de pessoas estivessem 

vivendo com o HIV, das quais 4,3 milhões contraíram a infecção em 2006. Segundo Colin 

Mathers4, coordenador da OMS para epidemias, as mortes por AIDS devem passar dos 2,2 

milhões em 2008 a um máximo de 2,4 milhões em 2012, e depois, supostamente, diminuirão 

até a cifra de 1,2 milhões em 2030, segundo um relatório do estado da saúde do mundo. 

Da década de noventa em diante, ficou mais claro perceber a considerável mudança 

nos perfil das pessoas contaminadas, pesquisas mostram que os homens com comportamento 

heterossexual são parcela importante da população infectada. De acordo com Silva (2002), só 

no Brasil, em 1997, os indivíduos do sexo masculino (acima de 12 anos) cuja transmissão de 

AIDS havia sido por relação heterossexual representavam 20% dos 11.718 casos notificados, 

contra 35,1% dos casos cuja transmissão ocorreu pela relação homossexual, bissexual e por 

compartilhamento de seringas. No ano seguinte (1998), o total de homens com AIDS, cuja 

transmissão havia se dado pela relação heterossexual, já havia subido para 29,1% de um total 

de 5.046 casos notificados, contra 36,1% referentes aos demais grupos. 

No Estado de São Paulo5, do total de 4.768 casos notificados entre homens em 1997, 

20,6%  foram  adquiridos  pela  transmissão  heterossexual.  A  categoria  de  transmissão 

sangüínea  (usuário  de  drogas  injetáveis)  foi  responsável  por  26,6%  dos  casos.  No  ano 

seguinte,  entretanto,  o  número  de  casos  de  transmissão  heterossexual  superou  o  de 

transmissão sangüínea,  representando 24,6% dos 1.215 casos notificados, contra 17,7% da 

segunda categoria. 

 A essa mudança do nicho dos infectados pela AIDS pode-se inferir como um dos 

fatores,  a falta do uso do preservativo por casais  que tem um relacionamento estável.  De 

acordo com Silva (2002), o uso de preservativo masculino nas relações estáveis leva a uma 

situação de desconfiança  entre  o casal  por  funcionar  como um elemento  questionador  da 

fidelidade,  sentimento  importante,  definidor  e  idealizado  do  casamento.  Outros  estudos 

mostram também que,  para  as  mulheres  casadas,  o  casamento  é  concebido  com base  no 

companheirismo e na fidelidade. Apesar de estar presente no discurso das mulheres a idéia de 

que os homens traem 
(...) não se constitui, entretanto, numa representação que se impõe. Sua importância é 

3 Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI609875-EI298,00.html> Acessado em: 
13/07/2009. 
4

 Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI609875-EI298,00.html> Acessado em: 
13/07/2009.
5

 Boletim Epidemiológico Aids. Secretaria de Saúde. São Paulo (SP) 1998;16(3):26.

http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI609875-EI298,00.html
http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI609875-EI298,00.html


diluída em favor de todas as outras coisas construídas na vida conjugal e obtidas com 
ela, deixando claro que há uma escala hierárquica das representações da vida conjugal, 
onde a fidelidade é algo muito importante (SILVA, 1999, apud SILVA, 2002). 

Há também o entendimento e a crença em uma "natureza" masculina determinada pela 

necessidade  do  sexo,  pelo  instinto  animal  "incontrolável".  É  muito  difícil  para  o  homem 

"negar  fogo" quando é  abordado por  outras  mulheres,  primeiro  porque ele  "é  homem" e 

segundo porque não é "gay" nem "boneco". Observa-se a presença da legitimação de uma 

"natureza" muito mais sexual do homem, que foge ao próprio controle dele (SILVA, 2002). 

Durante anos, idéias distorcidas foram alimentados, “como se para nós, a vontade de 

verdade  e  suas  peripécias  fossem  mascaradas  pela  própria  verdade  sem  seu  desenrolar 

necessário”  (FOUCAULT,  2002).  Talvez  devido  à  associação  morte/sexos  estabelecidos, 

falava-se mais do doente do que da doença. 

A curiosidade deslocou-se para os aidéticos; identificados como parte de um grupo de 

seres  humanos  “diferentes”,  anormais  que  fugiam  dos  códigos  coletivos  estabelecendo 

padrões de busca do prazer ou vivendo formas de relacionamento diferentes das consagradas 

pela maioria moral. “a AIDS já havia se caracterizado como uma doença moral antes mesmo 

de ser mortal” (SOARES,2001). “A AIDS é uma doença em que a morte e a vida se acham 

tão estranhamente fundidas que a morte toma o brilho e a cor da vida e a vida a forma sombria 

e terrível da morte” (DIEKENS Apud SOARES, 2001, p.86).

Ao associar sangue, sexo e morte, a AIDS trouxe a superfície ancestrais e desvelou a 

própria fragilidade da sociedade em relação ao diverso, ao divergente,  nos fazendo mudar 

padrões de comportamento e idéias, que obriga a repensar valores e conceitos,  questionar 

posturas e concepções (SOARES, 2001).

Há alguns anos, receber o diagnóstico de AIDS era quase uma sentença de morte. 

Atualmente, porém, a AIDS pode ser considerada uma doença de perfil crônico. Isto significa 

que é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento e uma pessoa infectada pelo HIV 

pode viver com o vírus por um longo período, sem apresentar nenhum sintoma ou sinal. Isso 

tem  sido  possível  graças  aos  avanços  tecnológicos  e  às  pesquisas,  que  propiciam  o 

desenvolvimento  de  medicamentos  cada  vez  mais  eficazes.  Os  chamados  coquetéis  anti-

AIDS. 

Atualmente, o uso desses compostos de medicamentos permite que portadores do vírus 

possam ter uma vida quase normal. Já foram registrados casos de pacientes que pararam de 

tomar o coquetel de remédios por até 14 meses sem agravar suas condições. 

Isso abre perspectivas de uso mais moderado das drogas, que ainda tem muitos efeitos 



colaterais.  De  acordo  com  pesquisa6,  apenas  39%  dos  pacientes  com  HIV  atendidos  no 

Hospital das Clínicas prosseguem com o primeiro regime de medicamentos, tratamento mais 

eficaz  contra  a  doença. Os  efeitos  colaterais  são  as  principais  causas  da  interrupção  do 

tratamento de portadores do vírus HIV, seguida da dificuldade de adaptação dos pacientes e 

da falha terapêutica, inerente à resposta dada pelo organismo de cada pessoa. Segundo Ribeiro
7, os resultados dos tratamentos são semelhantes aos conseguidos internacionalmente. O 

que caracteriza a dificuldade de se manter em um tratamento com um número elevado de 

comprimidos e o alto índice de toxidade dos medicamentos, criando uma necessidade real de 

drogas que causem menos intolerância pelo organismo. A  importância  do 

tratamento com o coquetel é cada vez maior, de acordo com uma matéria publicada no Portal 

Terra8, pesquisadores britânicos descobriram que o uso dos coquetéis anti-drogas reduzem em 

até 86 por cento o aparecimento de sintomas da AIDS em pacientes contaminados pelo vírus 

HIV em comparação com pessoas que não recebem nenhum tratamento.   Mesmo com os 

avanços nos tratamentos, ainda é muito grande o número de pessoas que morrem devido a 

contaminação com o vírus que vem aumentando no mundo inteiro o número de infectados 

principalmente  em  países  considerados  emergentes  ou  subdesenvolvidos  ou  em 

desenvolvimentos.

A AIDS, nos dias atuais, vem se somar a este quadro que tem como pano de fundo um 

sistema econômico neoliberal dominante nos países em desenvolvimento e que se fortalece na 

destruição dos serviços públicos de saúde e de educação. 

Prevenir, tratar e orientar-se quanto às possibilidades de ocorrências tanto positivas 

quanto  negativas,  considerando-se  as  variáveis  de  idade,  sexo e  gênero  que  vão desde  a 

experiência com o sexo e a sexualidade, vendo-se os riscos e as responsabilidades para tal, são 

atitudes  que estão ainda muito  distantes  da realidade  prática  dos  serviços  de saúde e  das 

políticas públicas desses países, incluindo também o Brasil (COSTA, 2000).

 Até lá, a sociedade há de criar meios para que os soropositivos possam viver bem e 

integrados para que novas imagens, mais positivas, sejam associadas a esta doença. Para os 

não infectados a prevenção é o melhor caminho, apesar da dificuldade em estabelecê-lo. 

AIDS no Brasil

6 Disponível em: <http://www.medicina.ufmg.br/noticias/?p=350>.  Acessado em: 25/07/2009.
7 Pesquisadora da UFMG.
8 Disponível em: < http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI609875-EI298,00.html >. Acessado em: 
03/08/2009.
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Os trabalhos de prevenção e conscientização a AIDS, tiveram início no Brasil nos anos 

80, quando teve início oficialmente a epidemia de vírus no país. De acordo com o Ministério 

da Saúde9,  em 1983, foram feitos os primeiros diagnósticos da nova doença, já conhecida 

então como AIDS.

No Brasil, a epidemia da infecção pelo HIV, como em todo o mundo, surgiu como um 

importante problema de saúde pública e de bem-estar social (CASTRO, REMOR,  2002).  

 Por  outro  lado,  segundo  o  mesmo  autor,  o  Brasil  sempre  teve  uma  importância 

estratégica  nas  políticas  de  combate  à  AIDS,  com  o  apoio  freqüente  de  agências 

internacionais, tornando-se foco de políticas governamentais, organizações da sociedade civil, 

filantrópicas e religiosas, permitindo a rápida atuação dos programas sociais de combate ao 

vírus. 

No ano de 1986 foi criado o Programa Nacional de DST e AIDS com o objetivo de 

conscientizar e prevenir a população sobre a transmissão do vírus que já ameaçava o mundo. 

Com o programa, o país adotou uma política de distribuição da medicação, via SUS, para 

todas as pessoas acometidas pela doença. Com o passar do tempo, esta estratégia mostrou-se 

não apenas eficaz, do ponto de vista da redução da mortalidade, mas também poupadora de 

recursos, na medida em que os gastos com o tratamento da AIDS em seus estágios iniciais 

consomem menos recursos que as repetidas internações dos pacientes em estado grave. 

Com  o  passar  dos  anos,  ganhou  corpo  e  aceitação  a  idéia  de  que  faz  parte  da 

prevenção a  luta  contra  discriminação  e  o  preconceito  e  a  defesa  da  solidariedade  e  dos 

direitos  das  pessoas  vivendo  com HIV/AIDS.  A  partir  daí,  surgiu  a  idéia  de  garantir  a 

testagem  para  a  soropositividade,  com  o  respeito  à  privacidade  dos  indivíduos,  que  foi 

traduzida na criação dos primeiros centros de testagem anônima e aconselhamento no Brasil 

(à época denominada COAS10, primeiro em Porto Alegre e posteriormente no Rio de Janeiro, 

em fins de 1988. 

Os casos e óbitos de AIDS cresceram com o tempo, de acordo com o Ministério da 

Saúde11,  de  1980  a  junho de  2007 foram notificados  474.273  casos  de  AIDS no  País  – 

289.074 no Sudeste, 89.250 no Sul, 53.089 no Nordeste, 26.757 no Centro Oeste e 16.103 no 

Norte. Em 2006, considerando os dados preliminares oficiais, foram registrados 32.628 casos 

9 Disponível em: 
<http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMISBD1B398DITEMIDCF21498585DB4D9F8F812B75B92305DAPT
BRIE.htm > Acessado em: 15/07/2009.
10 Centros de Orientação e Apoio Sorológico
11Disponível em: 
<http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMIS13F4BF21ITEMID0CE4429BFBAD4595A0DC9FE9327EDC83PT
BRIE.ht>. Acessado em: 03/08/2009.

http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMIS13F4BF21ITEMID0CE4429BFBAD4595A0DC9FE9327EDC83PTBRIE.ht
http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMIS13F4BF21ITEMID0CE4429BFBAD4595A0DC9FE9327EDC83PTBRIE.ht
http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMISBD1B398DITEMIDCF21498585DB4D9F8F812B75B92305DAPTBRIE.htm%20
http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMISBD1B398DITEMIDCF21498585DB4D9F8F812B75B92305DAPTBRIE.htm%20


da doença. Em 2005, foram identificados 35.965 casos, representando uma taxa de incidência 

de 19,5 casos de AIDS a cada 100 mil habitantes.

Para o Ministério da Saúde12, do total de 192.709 óbitos por AIDS identificados no 

Brasil (1980-2006), a maioria foi no Sudeste, com 131.840 mortes em decorrência da doença. 

Em seguida, vêm Sul (28.784), Nordeste (18.379), Centro Oeste (8.738) e Norte (4.968), um 

número que poderia ser bem maior, mas vem sendo cada vez mais combatido pelos programas 

de prevenção e pelos tratamentos feitos nos soropositivos.

Os  dados13 de  2007  apontam que,  cinco  anos  depois  de  diagnosticadas,  90% das 

pessoas com AIDS no Sudeste estavam vivas. Nas outras regiões, os percentuais foram de 

78%, no Norte; 80%, no Centro Oeste; 81%, no Nordeste; e 82%, no Sul. De acordo com 

Brito, Castilho,  Szwarcwald  (2005),  o  atual  tratamento  da  infecção  pelo  vírus  da 

imunodeficiência humana (HIV) tem contribuído para essa mudança do perfil de mortalidade 

da AIDS. 

No Brasil, o programa de acesso universal aos medicamentos anti-retrovirais garante a 

disponibilização dos mesmos para tratamento dos indivíduos portadores do HIV. De acordo 

com  Bonolo,  Guimarães  e  ATAR14 (2001),  entre  os  benefícios  advindos  deste  tratamento 

estão o aumento da sobrevida e da qualidade de vida, além de manter a produtividade dos 

indivíduos. 

Estes benefícios não serão alcançados se não houver adesão ao tratamento. Segundo 

Brito, Castilho, Szwarcwald (2005), essa não adesão aos novos medicamentos anti-retrovirais, 

em geral, tem sido considerada como um dos mais ameaçadores perigos para a efetividade do 

tratamento,  na  dimensão  individual,  e  para  a  disseminação  de  vírus-resistência,  em nível 

coletivo. A não adesão resulta em uma redução de opção de esquemas terapêuticos e em um 

prejuízo da qualidade de vida dos indivíduos vivendo com HIV/ AIDS. Para Brito, Castilho, 

Szwarcwald (2005), dentre as conseqüências da não adesão ao tratamento, destacam-se duas 

condições imediatas: o surgimento de resistência com falência do tratamento e a circulação de 

vírus resistentes. 

O Brasil ainda enfrenta dificuldade com a adesão e a permanência dos soropositivos 

no tratamento do HIV.  Os estudos que têm avaliado fatores de não adesão à terapia ARV 

(anti-retrovirais) apontaram fatores étnicos, uso de drogas e fatores socioeconômicos como 

relevantes.  A  falta  de  adesão  total  ao  tratamento  pode  ser  atribuída  ainda  a  problemas 

psicológicos, culturais e sociais. 
12 Id
13 Idem
14 Francisco A Acúrcio, Maria G B Ceccato, Luiz Fernando França, Vírginia C G Veloso, Gustavo M Rocha



De  acordo  com  Bonolo,  Guimarães  e  ATAR  (2001),  os  efeitos  colaterais  e  a 

intolerância aos anti-retrovirais são também obstáculos para a obtenção de níveis de adesão 

que  garantam a  permanência  de  um sistema  imunológico  competente  e  uma  carga  viral 

indetectável, especialmente numa população de pacientes virgens de tratamento com a terapia 

anti-retroviral.  Entre  pacientes  acompanhados  até  o  4º  mês  de  terapia,  a  percepção  dos 

sintomas durante os primeiros quatro meses é fator crítico determinante da adesão e que o 

gerenciamento  e  acompanhamento  desses  sintomas  é  um  componente  importante  na 

intervenção que promoverá a adesão ao tratamento (DURAN, 2001 apud BONOLO, GUIMA 

RÃES e ATAR, 2001).

O Programa Nacional de DST e AIDS é, hoje, produto complexo de uma série de 

linhas interdependentes que co-evoluíram ao longo destes vinte anos, que tiveram nos órgãos 

governamentais,  nas  organizações  da  sociedade  civil  e  na  área  acadêmica  parceiros  em 

constante cooperação, em que pesem os eventuais e inevitáveis atritos. 

Não há dúvida que o país vive em constante combate no intuito de conscientizar a 

sociedade sobre o vírus da AIDS e a importância da prevenção, no entanto o Brasil, com sua 

imensidão  geográfica  e  sua  posição  econômica,  ainda  sofre  muito  com  a  incidência  da 

síndrome,  deixando  à  mídia,  enquanto  veículo  de  comunicação  de  massa,  um  papel 

importante na formação do conhecimento sobre o vírus, o que ressalta a importância de uma 

comunicação compreensível e verdadeira, deixando de lado preconceitos e não permitindo 

alimentar crenças ocultas em torno da doença.  Como já foi mencionado, para nossa análise 

faremos o recorte nas campanhas de prevenção a AIDS que foram trabalhadas para o dia 

mundial de combate a DST/AIDS. Por isso versaremos um pouco sobre o histórico desse dia. 

O Dia Mundial de Combate à Aids é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde 

(OMS)  que  em  Assembléia  Mundial  de  Saúde,  em  outubro  de  1987,  com  apoio  da 

Organização das Nações Unidas – ONU o criou para mobilizar as pessoas no mundo todo na 

luta contra o HIV / AIDS / SIDA. O dia marcado para mobilização universal é sempre 1º de 

dezembro e, na maioria dos países, esse dia já se tornou um evento anual, que conta com a 

participação de diversos segmentos da população. 

A data serve para reforçar a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão 

com as pessoas infectadas pelo HIV/AIDS. A escolha dessa data seguiu critérios próprios das 

Nações Unidas. No Brasil, a data passou a ser adotada, a partir de 1988, por uma portaria 

assinada pelo Ministro da Saúde. 

O  símbolo  do  luta  contra  a  AIDS  é  o  laço  vermelho,  visto  como  símbolo  de 

solidariedade e de comprometimento na luta contra a AIDS. Seu projeto foi criado em 1991 



pela  Visual  Aids,  grupo de profissionais  de  arte,  de  Nova York,  que  queria  homenagear 

amigos  e  colegas  mortos  em  decorrência  da  AIDS.  O  Visual  Aids  tem  como  objetivos 

conscientizar as pessoas para a transmissão do vírus, divulgar as necessidades dos que vivem 

com o HIV/AIDS e angariar  fundos para  promover  prestação de serviços  e  pesquisas.  O 

adereço foi escolhido pela sua associação ao sangue e à idéia de paixão e foi inspirado no laço 

amarelo  que  honrava  os  soldados  americanos  da  Guerra  do  Golfo.  O  símbolo  foi  usado 

publicamente, pela primeira vez, pelo ator Jeremy Irons, na cerimônia de entrega do prêmio 

Tony Awards, em 1991. 

O laço tornou-se símbolo popular entre as celebridades nas cerimônias de entrega de 

prêmios  e virou moda.  A possibilidade de se tornar apenas um instrumento de marketing 

preocupou  ativistas  que  temiam  que  a  popularidade  levasse  a  perda  de  força,  do  seu 

significado. Mas, ao contrário disso, a imagem do laço continua sendo um forte símbolo na 

luta  contra  a  AIDS,  reforçando  a  necessidade  de  ações,  pesquisas  e,  principalmente,  de 

solidariedade aos que convivem com o HIV/AIDS.

Análise das Campanhas



O governo brasileiro tem utilizado campanhas publicitárias para prevenir e informar a 

população.  As  relações  entre  os  campos  da  saúde  e  da  comunicação  por  meio  do 

“companhismo”  tem  sido  por  décadas  uma  das  principais  (senão  a  principal)  dinâmicas 

comunicativas, não só no que se refere a AIDS, mas também a outros objetos da saúde  (PAZ, 

2008).

As campanhas oficiais de prevenção contra a AIDS, iniciadas em 1987, tem oscilado 

de tom ao longo de sua história. A adoção, no início dos anos 90, ainda que por um período 

limitado, de um discurso intimidatório e que reforçava a discriminação (baseado na idéia de 

que a AIDS não tem cura e mata), enfrentou resistência dos movimentos sociais organizados e 

de diversas ONG’s de indivíduos soropositivos.

Hoje, o Ministério da Saúde é um anunciante de médio porte no mercado publicitário 

brasileiro que entre  os anunciantes  públicos e privados movimenta gastos equivalentes  ao 

Ministério da Educação esta que gira em torno de 50 milhões de reais. 

Essa  busca  pela  comunicação  publicitária  tinha  como  finalidade  erradicar  das 

mensagens o ranso da medicina com suas falas incompreendidas e siglas impronunciáveis.  

Em  outras  palavras  ao  se  constituir  como  objeto  publicitário  a  saúde  realizou 

plenamente a fala publicitária. De acordo com Paz (2008, p.1) “tanto nos filmes veiculados e 

demais  veículos de comunicação das peças publicitárias distribuídas para a população são 

reproduzidas configurações discursivas típicas da comunicação de bem de consumo” para Paz 

(2008), as campanhas da AIDS usam dessa mesma lógica para serem anunciada. É o discurso 

publicitário  interferindo  na  forma  de  recepção  e  de compreensão  da  doença  na  busca  de 

inserir  a  mensagens  de  prevenção,  atuando  na  linguagem de  cada  um dos nichos  sociais 

existentes. 

As campanhas selecionadas para esta análise trabalham diversas temáticas, mas tendo 

sempre como comunidade o seu lançamento que se faz no dia mundial de luta contra a AIDS. 

Serão  ao  todo  quatro  campanhas  que  abordaram os  temas:  AIDS e  preconceito  racial,  a 

convivência com a AIDS, a AIDS e a juventude e por último a AIDS e o homem maduro. 

Estas que serão respectivamente analisadas neste trabalho. 

Primeira campanha. “AIDS e Racismo. O Brasil tem que viver sem preconceito.”



    Imagem 1 (Anexo A )

 Com a diagramação15 centralizada, o anúncio é predominantemente ocupado por uma 

fotografia em tons de vermelho com fundo em degradê16 vermelho, uma espécie de tom sobre 

tom com listras horizontais sinuosas. A modelo, uma mulher negra com vestes vermelhas e 

aparência jovem, sorri ao segurar com as duas mãos centralizadas na página do anúncio um 

preservativo masculino envolvido em uma embalagem transparente.  A fotografia preenche 

todo o espaço do anúncio trabalhando sempre com formas simétricas. Em sua parte superior 

esquerda aparece a  assinatura visual  do Ministério  da Saúde junto com seu  slogan “mais 

atenção a você”; na parte superior direita é exibido a assinatura visual do “Disque Saúde”, um 

serviço de informação e orientação médica por telefone. Na parte centralizada da fotografia 

aparece o texto “você tem o direito a informação e ao tratamento da AIDS. Não importa sua 

cor.” O texto é ladeado por um elemento artístico. 

Na parte inferior direita, aparecem, em formatos de papel colados, a assinatura visual 

da  campanha  junto  com  seu  slogan  “Aids  e  Racismo.  O  Brasil  tem  que  viver  sem 

preconceito”, ao lado direito, é possível perceber, ainda, a marca do governo federal junto 

com o nome do Ministério da Saúde. Como já mencionado, trabalhou-se a análise dividindo a 
15 Aqui entendido como “Divisão e ordenação do espaço de uma página, cartaz ou outra peça gráfica entre 
imagens e textos.” Disponível em: <http://www.dicionariopublicitario.net/d.php>.  Acessado em: 20/07/2009

16 Seqüência de tons contínuos, podendo ser limitado ou ilimitado.  Idem

http://www.dicionariopublicitario.net/d.php


imagem em três tipos de mensagens que constituirão a mensagem visual:  uma mensagem 

plástica, uma mensagem icônica e uma mensagem lingüística. Em nossa pesquisa daremos 

início à análise pela mensagem plástica,  antes de partimos para a interpretação dos signos 

icônicos e o lingüístico. 

Mensagem Plástica

O cartaz  desdobra-se  em um formato  A2 padrão,  impresso  em papel  Couchê17.  O 

formato  AA  é  considerado  padrão  para  cartazes  publicitários,  o  layout18 possui  um 

enquadramento  vertical  com  predominância  de  formas  simétricas19 dando  equilíbrio  e 

centralização ao anúncio, trata-se de uma concepção visual caracterizada pela simplicidade, 

provocando  um conforto  visual  para  o  público  alvo  (o  cidadão  brasileiro).  Esse  formato 

caracteriza um real interesse em tornar a leitura menos abstrata, permitindo sua compreensão 

nos mais baixos níveis de erudição.

Nas cores, o vermelho é ressaltado tanto no plano de fundo com na roupa da modelo. 

De  acordo  com  Farina  (2006),  o  vermelho  é  uma  cor  bastante  excitante  para  o  olhar, 

impulsionando a atenção para adesão aos elementos em destaque, o vermelho remete ainda a 

festividade e tem a capacidade de provocar no indivíduo o sentimento de alegria e excitação. 

Sentimentos que são ressaltados na expressão da modelo, que aparece sorrindo. O que destaca 

interesse  em  mostrar  a satisfação, que  pode  ser  interpretada  como  contentamento  pela 

conquista de mais um direito, feito que normalmente é destacado, visto que a raça negra tem 

um  histórico  de  desrespeito  aos  seus  direitos  básicos  que  remete  desde  dos  tempos  de 

escravidão, onde eles eram concebidos como propriedades privada. 

A  imagem  também  permite  inferir  uma  possível  tentativa  da  transmissão  de  um 

discurso ideológico que tenta inserir forçosamente a imagem do negro moderno e feliz que se 

desgarrou das sombras do passado e convive como indivíduo feliz com seus padrões sociais, 

políticos ou econômicos conseguidos na sociedade contemporânea. 

A diagramação do texto é trabalhada no sentido ocidental. Iniciando da esquerda para 

17 É  o  nome  genérico  dado  aos  papéis  revestidos  com  uma  camada  de  adesivo  e  pigmento,  utilizados  
principalmente  em  impressão.  Acessado  em:  <http://www.rickardo.com.br/prodgraf/arquivos/Glossario.pdf> 
Disponível em: 20/07/2009.
18 Diagramação, em inglês. Disponível em: http://www.jmgrafica.com.br/solucoes/papel_couche.htm. Acessado 
em: 20/07/2009.
19 Formulação visual  totalmente resolvida,  em que cada unidade situada de um lado de uma linha central  é  
rigorosamente repetida do outro lado (DONDIS, 1997, p.142).

file:///sinonimo-de-satisfa%25C3%25A7%25C3%25A3o
http://www.jmgrafica.com.br/solucoes/papel_couche.htm
http://www.rickardo.com.br/prodgraf/arquivos/Glossario.pdf


a direita e com uso da leitura em “Z” onde o indivíduo, após a visualização do ponto axial 20, 

percorre o olhar por toda a diagramação21, iniciando da parte superior esquerda partindo para 

a superior direita descendo em diagonal até a inferior esquerda finalizado na área inferior 

direita sempre com alinhamento centralizados. Dessa forma todo o conteúdo é identificado de 

forma  espontânea,  com  mais  legibilidade  e  respeitando  a  hierarquia  das  informações.  A 

tipografia22 utilizada  assemelha-se  a  um  formato  decorativo  e  artesanal,  que  remete  a 

caracteres manuseados a mão, o que permite uma alusão aos traços rústicos encontrados nos 

corpos de tribos africanas no dia-a-dia ou em rituais. 

A fotografia  aparece  com fundo degradê  centralizado  ao meio.  O  degradê é  uma 

técnica que é usada para transmitir a impressão de perspectivas e profundidade de campo. Ela 

é trabalhada a partir da passagem de uma cor ou de um tom para outro de forma suave. junto 

ao  fundo  é  notório  a  incidência  de  listra  sinuosas  na  horizontal.  Essas  figuras  junto  ao 

degradê remetem  a  idéia  de  uma  dimensão  que  se  expandem  além  do  campo  do 

enquadramento fotográfico instruindo o espectador a construir  imaginariamente o que está 

suprimido na imagem. 

A assinatura da campanha aparece em estilo papel colado como se ela 

estivesse externa e em ligeiro desequilíbrio em relação à fotografia, este é um formato jovial e 

seu desequilíbrio visa quebrar o equilíbrio existente no anúncio, provocando ligeira tensão 

destacando as assinaturas na parte inferior do cartaz.

Na mensagem icônica

Na mensagem icônica temos o posicionamento da modelo com as duas mãos juntas 

sobre  o  peito  no  ponto  axial  do  anúncio.  O  formato  da  sua  posição  remete  a  pureza, 

humildade e a simplicidade. Também é possível inferir que o formato do posicionamento das 

suas mãos juntas,  livres e sem marcas  ressaltam o senso de liberdade e de conquista dos 

direitos suprimidos no curso da história, fazendo contra ponto com o período escravocrata, 

época onde os negros tidos como objetos, viviam com as mãos acorrentadas. 

Os cabelos  da  modelo  e  sua  cor  exaltam as  características  da raça  negra.  Em um 

anúncio com tal objetivo seria pouco aceitável um personagem de pele clara. 

Os elementos em volta do texto e aplicados ao fundo, assemelham-se a símbolos das 

tribos africanas que culturalmente usam pinturas corpo no dia-a-dia ou rituais da tribo. O que 
20 Construção que coloca o eixo do olhar centro preciso do anúncio (JOLY, 2007).   
21 Aqui entendido como “Divisão e ordenação do espaço de uma página, cartaz ou outra peça gráfica entre 
imagens e textos.” Disponível em: <http://www.dicionariopublicitario.net/d.php>.  Acessado em: 20/07/2009.
22 Aqui referido ao desenho das famílias de letras.

http://www.dicionariopublicitario.net/d.php


se pode inferir que este é um elemento que remete ao berço de origem da raça negra, a África,  

e a seus ancestrais. 

A mensagem lingüística

Como já mencionamos, a mensagem lingüística busca entender o tipo de relação que 

ela poderia manter com a imagem e como ela orienta sua leitura apresentando-se em duas 

classificações principais: a função de ancoragem ou a função de revezamento. Neste cartaz, a 

mensagem lingüística é dividida em quatro partes; a primeira, a mensagem título “você tem o 

direito  a  informação,  a  prevenção  e  ao  tratamento  da  AIDS.  Não  importa  sua  cor”  está 

localizado na parte central do anúncio, seu conteúdo trata da questão dos direitos, destacando 

o acesso a prevenção e ao tratamento como mais um direito conseguido na luta histórica dos 

negros pela igualdade racial e contra o preconceito. Dessa forma, o texto entra na ideologia 

negra, nas idéias pela busca da igualdade e a satisfação pela conquista. Neste caso, a modelo 

aparece sorridente, permitindo ao texto complementar a idéia que mais um direito que foi 

conquistado e sendo assim deve-se adotá-lo como forma de valorizá-lo. 

No  cartaz,  o  texto  assume  a  função  de  ancoragem  detendo  a  faculdade  de 

interpretações  que  a  polissemia  necessária  da  imagem  geraria  (JOLY,  2007)  A  segunda 

mensagem é um texto identificando a assinatura visual do Ministério da Saúde junto com seu 

slogan  “mais  atenção  a  você”.  O  texto  posiciona-se  na  parte  superior  esquerda,  local 

ocidentalmente onde se inicia a escrita e a leitura, respeitando a hierarquia das informações e 

destacando  o  órgão  que  incentiva  e  assina  a  campanha;  a  terceira  mensagem  remete  ao 

número 0800 61 1997 do “Disque Saúde” sua localização permite  a simetria  e respeita  a 

lógica da leitura no cartaz. Esses enunciados podem atuar como índices do sujeito anunciador, 

o “estado” que através  desse  anúncio  publicitário  vem  apresenta  ao  seu  leitor  (cidadão 

brasileiro) o direito que ele possui de prevenir ou trata-se contra o vírus da AIDS, o número  

0800 remete ao referente “gratuito”. Pois, normalmente, as ligações feitas com esse prefixo 

não costumam ter taxas cobradas pelas ligações. 

A quarta mensagem é a assinatura da campanha com o slogan “o Brasil tem que viver 

sem preconceito”.  A assinatura aparece  ladeada pela  assinatura do Governo Federal,  item 

obrigatório em campanhas com verbas federais, ambas aparece na área inferior esquerda local 

que finaliza a leitura do anúncio, seu slogan é perceptível o “viver” fazendo referencia a idéia 

de vida, se distanciando da idéia de morte que assombrava a falácia quando se referia a AIDS 

em décadas  anteriores,  assim como,  remete  a  idéia  do “conviver”  propagando a idéia  da 



abolição ao preconceito racial que é a temática abordada na campanha.

A partir dessas analises é possível inferir que o arquétipo trabalhado nesta campanha é 

o  do  Inocente,  pois  discurso  lingüístico  e  imagético  trata  o  indivíduo  historicamente 

segregado, como um ser que, hoje, vive em uma vida de conquista e alegrias com sentimentos 

de perfeição e otimismo, características encontradas no arquétipo Inocente.

Segunda campanha, “A vida é mais forte do que a AIDS”.



    Imagem 2  (Anexo B)

A segunda campanha analisada sobre o “Dia mundial de luta contra a AIDS” foi a do 

ano de 2006. Nesse ano, o foco da campanha foram as pessoas que vivem com HIV/AIDS, 

tendo como base,  o  conceito  de  Prevenção Positiva.  Segundo o Ministério  da Saúde23,  a 

Prevenção Positiva é a prevenção voltada para as pessoas que vivem com HIV/AIDS. A partir 

do  tratamento,  elas  têm  uma  maior  qualidade  de  vida,  novas  perspectivas,  o  desejo  de 

relacionar-se afetivamente, trabalhar, estudar, ter filhos, enfim ter projetos de vida. Isso se 

tornou uma questão importante, não só para essas pessoas, mas para toda a sociedade. Daí  a 

importância de combater a discriminação, o preconceito e o estigma que envolve a doença por 

meio do protagonismo das pessoas que vivem com HIV. Essa é a proposta para o Dia Mundial 

de Luta Contra a AIDS. Neste 

ano, a campanha foi composta por dois cartazes, Folder e um VT de 30 segundos. Alêm de 

ações  governamentais  em  pontos  estratégicos.  Ambos  os  cartazes  eram  composto  por 

personagens que continham o vírus da AIDS. Um com um personagem do gênero masculino e 

outro com um personagem do gênero feminino.  Nesta  campanha,  optamos  por analisar  o 

cartaz  com  o  personagem masculino,  pois  seu  conteúdo  tem um  caráter  mais  universal, 

estando também representado, dessa forma, o imaginário feminino. O 

cartaz analisado apresenta-se como uma fotografia com o fundo em textura de uma parede. 

Podemos dividir a diagramação em dois lados, ao lado esquerdo, o personagem, um homem, 

34  anos,  com  veste  branca,  aparentemente  comum;  ainda  no  lado  esquerdo  do  anúncio 
23 Disponível em: <http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMISC00B1070IT 
EMID3F9ADF0CAE04CD297BB3659B5CB850CPTBRIE.htm>. Acessado em: 13/07/2009.



aparece a assinatura do Ministério a Saúde com seu slogan “mais atenção a você”; na parte 

inferior é feita a descrição do modelo:” Cazu Barroz - 34 anos - vive com AIDS a 17 anos.”  

Ao lado direito do cartaz, se encontra um cartaz inserido dentro no anúncio, variando entre as 

cores vermelha e branca com a imagem do modelo/personagem ao fundo; também é possível 

perceber uma predominância de textos que se inicia com a descrição “ escritor há 8 anos. Ator 

a 14 anos vive com AIDS há 17 anos”, na parte inferior o texto é complementado  “com 

tratamento, a vida de quem tem HIV melhora bastante. Sem o preconceito vai melhor mais” e 

finaliza  com  assinatura  da  campanha.  Na  parte  inferior  direita  aparecem  um  endereço 

eletrônico “www.saúde.gov.br” o telefone “0800 61 1997” do “Disque Saúde” e finaliza com 

a assinatura visual do governo federal ladeado pelo nome “Ministério da Saúde”.

A Mensagem Plástica

 Na mensagem plástica, de início, observamos a textura na imagem, onde é possível 

perceber que ao fundo da fotografia encontra-se uma parede comum, facilmente indentificada 

que  poderia  ser  encontrada  em  qualquer  ambiente  no  dia-a-dia  o  que  permite  inferir  o 

interesse em transmitir uma imagem de situação cotidiana; o modelo aparece na fotografia em 

um plano americano24 considerado o plano mais comum, de acordo Weyergans25, “as suas 

dimensões e a sua disposição correspondem, muito exatamente, às da vida real”. As vestes do 

personagem, em cor branca repassam idéia de naturalidade, pureza e vida (FARINA, 2006). 

O modelo  pousa ao lado do seu cartaz  que o descreve,  este  revela-se em tons de 

vermelho,  uma  cor  que  impulsiona  a  atenção  destacando  seu  conteúdo  na  mensagem 

(FARINA, 2006). É possível  inferir  também, uma associação da cor vermelha ao sangue, 

mostrando que o personagem, mesmo com a AIDS, tem uma vida profissional normal, não 

sendo impossibilitado de exercer suas funções em detrimento de ser um indivíduo qie convive 

com AIDS.

A Tipografia utilizada, trabalha com fonte grande e sem serifas26 dando mais contraste 

devido ao seu peso27 no texto. De acordo com  Willians28, o contraste dos pesos é uma das 

melhores maneiras de aumentar a estética visual de uma página sem redesenhar algo, nesse 

caso, a idéia é destacar as informações dos personagens. É possível perceber uma fusão de 

tipografia no começo da descrição da profissão do personagem, onde é notória a utilização da 
24 É o plano ou tomada em que vemos meio corpo das pessoas, em geral da cintura para cima. Disponível em: 
<http://50anosdefilmes.com.br/glossario/>. Acessado em: 13/07/2009
25 Disponível em: Idem
26 Pequenos traços e prolongamentos que ocorrem no fim das hastes das letras (WILLIANS, 1995).
27 Refere-se à espessura dos traços (WILLIANS, 1995).
28 Disponível em: <http://mediatecnology.no.sapo.pt/ Dicionariode Televisao. htm>.Acessado em: 29/07/2009.

http://mediatecnology.no.sapo.pt/%20Dicionariode%20Televisao.%20htm


fonte  original  do  texto  com  uma  fonte  mais  manuscrita29 característico  dos  escritores 

ressaltando, dessa forma, sua identidade. 

A imagem do personagem é repetida  novamente  no cartaz  dentro do anúncio,  sua 

imagem aparece em um ângulo mais próximo entrecortado em um Plano médio30 com Fundo 

Infinito31,o que pode ser entendido como o interesse mostra-lo como uma pessoa comum, 

perceptível na proximidade do plano, e sem barreira, o que justificaria o fundo da imagem. 

Sua parte entrecortada remete a uma ferramenta metonímica que permite ao espectador criar 

no seu imaginário as partes ausentes na imagem “esse procedimento de confundir o quadro 

(ou  os  limites)  da  imagem e  a  borda  do  suporte  tem conseqüências  particulares  sobre  o 

imaginário  do  espectador  (...)  levando-o  aconstruir  imaginariamente  o  que  não  se  vê  no 

campo visual da representação, mas que completa: o fora da campo (JOLY,2007,p.94).

A mensagem icônica

Na  mensagem  icônica,  além  das  informações  já  explicadas  ao  descrevermos  a 

mensagem plástica, destacamos ainda o personagem que, no anúncio, aparenta características 

fortes de classe social ou estilo dando um leve sorriso na imagem, formando um composto de 

elementos  que  possibilitam  interpretar  uma  afeição  da  imagem  pelo  sentimento  de 

comunidade. É  utilizado  um  personagem  real  comum,  diferenciando-se  dos  anúncios 

tradicionais, em que se usam personagens com a imagem mais conhecida, mostrando que o 

indivíduo com AIDS é um cidadão comum.

A mensagem lingüística

Na mensagem lingüística é encontrado em destaque o texto “escritor há 8 anos. Ator a 

14 anos vive com AIDS a 17 anos”. Nesta passagem é possível perceber um discurso que 

infere a idéia que a AIDS, apesar de ainda não ter cura, já é possível ter uma vida saudável 

tendo uma rotina normal  do dia.  A continuação do texto tem seguinte enunciado “com o 

29 Manuscrita inclui todas as fontes que parecem ter sido escrito à mão com uma caneta, com uma caneta tinteiro 
ou com um pincel. (WILLIANS, 1995).
30 Ângulo em que espectador vê o rosto de uma pessoa boa parte  da tela, ou um detalhe de seu corpo, os ombros, 
as mãos – como dificilmente alguém vê um outro no dia-a-dia das pessoas, a não ser numa luta-livre ou no sexo 
e suas preliminares. Disponível em: <http://50anosdefilmes.com.br/glossario/>. Acessado em: 13/07/2009.      
31 Fundo de uma só cor em que seus ângulos são ocultados. Disponível em: <http://mediatecnology.no.sapo.pt/ 
Dicionariode Televisao. htm> Acessado em: 29/07/2009.

http://mediatecnology.no.sapo.pt/%20Dicionariode%20Televisao.%20htm
http://mediatecnology.no.sapo.pt/%20Dicionariode%20Televisao.%20htm


tratamento, a vida de quem tem HIV melhora bastante. Sem preconceito a vida vai melhorar 

ainda mais.” O texto trabalha a idéia do tratamento como elemento principal, mas também 

volta o discurso para a questão do preconceito, tema que figura com constância quando o 

assunto é a AIDS, mostrando que mesmo que a síndrome permita  que os HIV’s positivo 

tenham  uma  vida  normal,  ainda  é  comum  sofrerem  preconceito  quando  descoberto  sua 

soropositividade. 

Na parte  inferior  do  cartaz  interno aparece,  assinatura  visual  da  campanha  com o 

seguinte enunciado “a vida é mais forte que a AIDS”. Ressaltando a capacidade do indivíduo 

com AIDS poder sobreviver “normalmente” desvinculando o texto dos antigos discurso que 

rondavam a doença e estigmatizando a AIDS como sinônimo de morte. Mostrando uma nova 

realidade a aqueles vivem coma doença

Na parte inferior esquerda aparece uma breve descrição do personagem “Cazu Barroz 

- 34 anos - vive com AIDS a 17 anos.” Índice utilizado para mostra que o modelo é um 

personagem real, alimentando assim o senso de verdade e reforçado a mensagem do anúncio. 

O  texto,  no  anúncio,  assume  uma  função  de  ancoragem,  detendo  a  polissemia 

necessária da imagem para que seu sentido não se perca no universo de significados que uma 

imagem pode apresentar. Na parte inferior direita do texto, aparece o endereço do site do 

Ministério  da  Saúde  e  o  número  “0800  61  1997”  do  Disque  Saúde,  itens  clássicos  em 

anúncios do Ministério da Saúde que reportam ao órgão que transmite a mensagem. Ainda na 

parte inferior direita aparece a assinatura visual do Governo Federal ladeado pelo nome do 

Ministério da Saúde, item comum em anúncios publicitários, informando aquele que apóia ou 

financia a campanha. 

A  partir  das  análise  feitas  nos  três  tipos  de  mensagens,  podemos  inferir  que  o 

arquétipo  presente  nesta  campanha  é  o  Cara  Comum.  Uma  vez  que  o  discurso  presente 

trabalha  de  forma  a  representar  um  perfil  comunitário  realístico  representando  a  vida 

cotidiana com intuito de mostrar pertença. Características encontradas no arquétipo do Cara 

Comum.

Terceira Campanha “Sua atitude tem muita força na luta contra a AIDS”



         Imagem 3  (Anexo C)

A Terceira Campanha analisada foi a do Dia Mundial de Luta contra a AIDS de 2007 

que tinha como foco principal os jovens entre 14 e 24 anos. De acordo com o Ministério da 

Saúde32, “a intenção é afirmar os direitos do jovem de viver sua sexualidade e de ter acesso ao 

preservativo e a informação. A abordagem se soma aos esforços para munir a juventude dos 

conceitos  de  prevenção  e  de  direitos  humanos,  refletidos  em  projetos  como  o  Saúde  e 

Prevenção  nas  Escolas  e  nas  ações  de  parceiros  do  governo  e  da  sociedade  civil  e  de 

organismos internacionais”. 

Na campanha, foram utilizados suportes publicitários como TV, rádio e Internet, além 

da  produção  de  cartazes,  estes  que  foram  coletados  para  a  nossa  análise.  Neste  ano  a 

campanha  trabalhou  três  variações  de  cartazes,  o  primeiro  trabalhava  a  AIDS  e  a 

homossexualidade entre os jovens; o segundo que trabalhava o direito do jovem com AIDS de 

ter  uma  vida  socialmente  normal  e  o  terceiro  voltava  seu  foco  para  o  sexo  feminino 

trabalhando a atitude da menina na prevenção e o seu direito de andar com o preservativo. 

Todos sempre voltando foco para o público adolescente. 

Para  nossa  análise  optamos  pelo  cartaz  que  trabalha  a  mensagem  da  “AIDS  e  a 

homossexualidade entre os jovens”, por se tratar de uma mensagem voltada para uma minoria 

social e que sempre esteve nas estatísticas, dos indivíduos mais afetados com a proliferação da 

síndrome, alêm de ser um gênero que historicamente sofre com preconceitos sociais.

O cartaz  se  apresenta  em um formato  AA33 em cores.  É notória  uma fusão entre 

imagem e ilustração. Na imagem aparece um modelo com característica jovem segurando um 

32 Disponível em:<http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMISC00B1070ITEMID4460B4 
7795444E3789B93E0929A4E2CBPTBRIE.htm> Acessado em: 31/07/2009.
33 Formato de folha de papel com 76 x 112 cm. Disponível em: <http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_ 
digital&op= loadVerbete&palavra=formato>. Acessado em: 01/08/2009.

http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_%20digital&op=%20loadVerbete&palavra=formato
http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_%20digital&op=%20loadVerbete&palavra=formato
http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMISC00B1070ITEMID4460B4%207795444E3789B93E0929A4E2CBPTBRIE.htm
http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMISC00B1070ITEMID4460B4%207795444E3789B93E0929A4E2CBPTBRIE.htm


preservativo  masculino  em uma  posição  curvilínea.  Ao  fundo é  possível  perceber,  como 

textura, uma parede que na imagem aparece com ilustrações em grafitte34.  

Mensagem plástica 

Na Mensagem plástica verificamos a presença de uma fotografia onde um jovem é 

enquadrado em uma posição sinuosa, em um plano americano35 onde, com suas mãos, exibe 

um preservativo masculino, seu rosto expõe um sorriso fácil; sua imagem é trabalhada para 

transmitir um aspecto de movimento, dinamicidade, jovialidade. Estas características também 

podem ser encontradas na textura que aparece ao fundo onde é perceptível uma parede, onde 

há  a  inserção  de  ilustrações  em graffite,  estas  que  se  revelam com formas  curvilíneas  e 

diagonais, contribuindo para o sentimento de dinamicidade presente no anúncio.

A  disposição  dos  elementos  no  diagrama  se  dá  de  forma  equilibrada,  é  possível 

perceber que o modelo assume metade da página deixando a outra metade para a inserção de 

elementos  verbais  numa  composição  assimétrica,  de  acordo  com  Dondis  (2003),  esse 

equilíbrio assimétrico é obtido através da variação de elementos e posições que equivale a um 

equilíbrio de compensação.

Na tipografia, encontrada no título e no subtítulo do texto predominam as formas finas 

com bordas  boleadas,  dando contribuição  para  o  movimento  e  a  sensação  de  dinamismo 

presente no layout. Outra tipografia que destaca-se é vista no slogan da campanha repetido na 

parte inferior  do layout,  esta aparece em estilo  decorativo com características  e traços do 

estilo tipográfico da “grafitagem” . 

Nas cores, é notória a predominância de cores frias36 desde a textura com ilustrações 

incluindo a vestes do personagem. De acordo com Farina (2006), as cores frias dão a sensação 

de distância, mas também são transparentes, úmidas, aéreas, leves e acalmam.  No cartaz é 

possível inferir que sua predominância se dá devido a uma necessidade de harmonização, uma 

vez que, no cartaz há uma enorme interação de cores (na grafitagem) além da necessidade de 

34

 Forma de expressão artística transportada para as paredes públicas. Disponível em: 
<http://www2.fcsh.unl.pt/cadeiras/ciberjornalismo/ciber2000/graffitis/dicion%C3%A1rio.htm>. Acessado em: 
01/08/2009.
35

 É o plano ou tomada em que vemos meio corpo das pessoas, em geral da cintura para cima.  Disponível em: 
<http://50anosdefilmes.com.br/glossario/ http://50anosdefilmes.com.br/glossario/>. Acessado em: 13/07/2009.

36 Segundo Fabris (1973), é culturalmente associado a cores frias o amarelo-verde, o verde, o verde-azul, o azul, 
o azul-violeta e o violeta. Disponível em: <http://www.astrologiaesoterica.com.br/apostilas%20de%2 
0cores.html>  Acessado em: 02/08/2009.

http://www2.fcsh.unl.pt/cadeiras/ciberjornalismo/ciber2000/graffitis/dicion%C3%A1rio.htm


inserção de um sentimento de profundidade37, uma vez que a textura encontra-se em planura38, 

essa compensação é utilizada para deixar o anúncio mais harmônico evitando desconforto 

visual e contribuindo para a harmonia do layout favorecendo assim o desenvolvimento da 

leitura.  

 A mensagem icônica 

Como mensagem icônica  é  possível  notar  no  cartaz,  uma fusão  de  elementos  que 

rodeiam o imaginário adolescente como: as ilustrações que fazem fusão de diversos elementos 

do universo adolescente,  a grafitagem, a figura do personagem, o perfil  tipográfico,  todos 

esses elementos formam um discurso imagético que visa a identificação da mensagem pelo 

público jovem urbano, integrantes de tribos, freqüentadores de ambientes alegres e dinâmicos. 

O anúncio busca, dessa forma, manter uma proximidade com o universo jovem apresentando 

características semelhantes ao seu universo, se permitido,  assim, infiltrar-se no imaginário 

adolescente  inserindo  sua  mensagem,  quebrando  as  barreiras  dos  discursos  “distantes”  e 

cultos, fazendo uso de representações que circundam o ambiente jovem. 

A mensagem lingüística 

Na mensagem lingüística  encontramos  o título  do anúncio  “você tem o direito  de 

gostar de axé, rock, forró e de outra pessoa do mesmo sexo.” O enunciado trabalha o direito  

dos indivíduos em ter gostos diferentes sendo está uma postura natural e legal. O raciocínio 

inicial  serve  como  premissa  para  adentrar  no  discurso  de  naturalidade  pelo  gosto 

homossexual. Sua oração, ao inferir o direito à diversidade de gosto trabalhando essa idéia 

como uma característica natural, internaliza no seu discurso ideológico a concepção do gosto 

homossexual como uma atitude comum enquadrando-a como algo natural aos padrões sociais 

contemporâneos. 

O segundo texto em destaque "qual a sua atitude na luta contra a AIDS” aparece como 

subtítulo, este assume também a função de  slogan  da campanha. Seu enunciado trabalha a 

partir  da  interrogação  do tipo  de  posicionamento  do  jovem em relação  à  síndrome,  esse 

questionamento se dá posterior a inserção de um discurso democrático onde as diversidades 

de gosto e opiniões são tidos como prerrogativas normais, dessa forma o enunciado incita o 

público–alvo (Jovem cidadão brasileiro), induzindo a refletir sobre suas atitudes em relação 

ao HIV, fazendo com que o jovem internalize idéia de prevenção como uma atitude ou um 
37 Técnica regida pelo uso da perspectiva. (DONDIS,1997)
38 Ausência da perspectiva. (DONDIS,1997)



direito próprio. 

De  certa  forma  o  enunciado  transfere  para  o  jovem  a  responsabilidade  e  as 

conseqüências em relação a AIDS, uma vez que o seu discurso trabalha a diversidade de gosto 

do jovem, dessa forma ele insere no imaginário adolescente que a prevenção é uma atitude 

que  deve  partir  de  cada  um.  Cabendo  a  estes,  assumirem  as  responsabilidades  por  suas 

decisões. 

Como  mensagem  verbal,  surge  ainda  o  endereço  eletrônico  “www.quala-

suaatitude.com.br” indicando a presença da campanha na internet assim como a possibilidade 

de maiores informações da campanha. Na parte superior direita encontra-se outro endereço 

eletrônico “www.saude.gov.br” este  se  referindo  ao  Ministério  da  Saúde.  Ainda na  parte 

superior localiza-se o número “0800 61 1997” do “Disque Saúde39” como já mencionado este 

elementos  clássico  nestes  tipos  de  anúncios  assume  a  função  de  índices  do  seu  emissor 

(Ministério da Saúde). 

Na parte inferior do anúncio encontra-se a assinatura visual do SUS40 ladeado com a 

assinatura visual do governo federal que aparece com a extensão do Ministério da Saúde ao 

lado esquerdo. Essas aplicações são comuns quando se trata de um anúncio publicitário, sua 

aplicação serve como indicativo do órgão responsável pela campanha. 

Nesta campanha, é possível identificar a presença do arquétipo do Herói no nível do 

Inocente.  Encontramos o Herói quando vemos a incitação à tomada de atitude do jovem, 

elevando  seu  poder  de  atuação  para  um  indivíduo  capaz  de  tomar  decisões  maduras  e 

saudáveis, de acordo com Mark e Pearson (2001), o arquétipo do herói é identificado naqueles 

anúncios que incitam  as pessoas a terem desempenho no limite superior ou quando se está 

tratando  de  um importante  problema  e  pedindo  a  colaboração  das  pessoas  para  ajudar  a 

resolvê-lo. 

É  Possível  perceber  também  que  neste  anúncio  encontram-se  características  do 

arquétipo do inocente, quando percebemos que o jovem aqui é colocado como um indivíduo 

extremamente feliz com seus valores sociais e que a sua posição sexual é respeitada. Padrões 

que ainda não fazem parte da nossa realidade. Induzindo assim a idéia de nostalgia, otimismo 

e perfeccionismo, ao anúncio. Características também encontradas no Inocente.

39 Serviço da Ouvidoria Geral do SUS. Disponível em: <portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/folder_
ouvidoria.pdf>. Acessado em: 03/08/2009.

40 Sistema Único da Saúde.



A Quarta Campanha “Sexo não tem idade. Proteção também não.”



Imagem 4 (Anexo D) 

A Campanha do “Dia Mundial de Luta Contra a AIDS” de 2008 teve como público-

alvo a população heterossexual  com mais  de 50 anos de idade.  O foco foram os homens 

maduros das classes C e D. De acordo com o Ministério da Saúde41, a escolha desse público 

seu deu, principalmente, porque a incidência de AIDS praticamente dobrou nessa população 

nos últimos dez anos (de 7,5% em 96 para 15,7% em 2006). Ao contrário do que muitos 

pensam as pessoas acima de 50 anos de idade têm uma vida sexualmente ativa, 73,1% fez 

sexo no último ano e apenas 22,3% usaram preservativo na última relação, ao contrário da 

população de 15 a  24 anos, onde 57,3% usaram na última relação. Esse público nunca foi 

alvo das campanhas. Para  a  campanha,  foram  utilizados  suportes  como  TV,  rádio, 

mobiliários urbanos e Internet, além da produção de três modelos de Cartazes e fôldes para 

distribuição. Os três cartazes da campanha tinham o mesmo layout e o mesmo enunciado, 

variando apenas o personagem que no primeiro cartaz apresentava-se com um homem negro, 

enquanto no segundo e no terceiro  destaca-se a figura de um homem branco.  Para nossa 

análise optamos pelo cartaz que trabalhava o afigura do homem branco visto que em nossa 

análise já trabalhamos com uma campanha com o perfil de público afrodescedente.

O  anúncio  analisado  desenvolve-se  em  uma  página  na  vertical.  Na  página,  está 

inserida a fotografia  de um homem adulto branco com aparência de aproximadamente 50 

41 Disponível em: <http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMISC00B1070ITEMID
B4688D2C7FC649519BB986DEF0B4F98APTBRIE.htm>. Acessado em: 03/08/2009. 



anos. O modelo predomina em todo o anúncio, seu braço está levemente dobrado voltando 

sua mão para o peito; sua cabeça está levemente inclinada permitindo a visualização de um 

espontâneo sorriso em sua face.  Sua indumentária,  simples  e comum, apresenta-se na cor 

branca destacando a estampa em cor vermelha que é identificada como a assinatura visual da 

campanha, esta que apresenta no seu interior o seguinte enunciado “Clube dos Enta.” e na sua 

parte inferior o slogan “sexo não tem idade. Proteção também não.” 

Na parte superior direita  do anúncio aparece,  inserido em um retângulo boleado, a 

oração: “camisinha depois dos 50. Experimenta.” Na parte inferior do anúncio encontra-se o 

endereço “www.saude.gov.br” e logo abaixo o telefone “0800 61 1997” do Disque Saúde. No 

lado inferior direito localiza-se a identidade visual do SUS42 ladeado pela assinatura visual do 

governo federal junto ao nome do Ministério da Saúde. 

 A Mensagem plástica 

Na mensagem plástica, observamos que o anúncio encontra-se em um formato vertical 

também conhecido como tamanho retrato43 em proporções que permitem sua impressão no 

tamanho AA, o papel utilizado na impressão foi o Couchê. Estas características, o insere no 

perfil  clássico dos cartazes  publicitários  permitindo,  assim,  sua fácil  assimilação enquanto 

anúncio publicitário. 

No quadro, é trabalhado a textura de um papel envelhecido aplicado ao fundo. Este faz 

uma fusão em degradê para o branco. As características do papel envelhecido fazem analogia 

direta com o público alvo da campanha. O  degradê  trabalhado ao fundo aparece como um 

mecanismo que permite transmitir um sentimento de profundidade a imagem impedido dessa 

forma  que  a  imagem fique  chapada44 no  quadro  o  que  proporcionaria  um sentimento  de 

desconforto visual. 

Na  fotografia,  é  perceptível  a  presença  do  personagem enquadrado  em um plano 

americano com um leve alinhamento a esquerda do anúncio, fazendo com que seu antebraço 

transpasse os limites quadro. Esse enquadramento foi necessário para que no layout  fosse 

possível  a  inserção  da imagem do braço esquerdo do personagem que guia  o  olhar  para 

posição axial45 da imagem onde se encontra a assinatura visual da campanha. Essa é uma 

maneira de auxiliar a visão na busca dos pontos centrais da imagem. 

42 Sistema Único de Saúde (SUS).
43 Aqui entendido como o formato em que no layout predomina a vertical.  
44 Trabalho gráfico com fundo uniforme de uma única cor.  Disponível em: <http://www.dicionariopublicit
ario.net/c.php.> Acessado em: 04/08/2009.
45 Construção que coloca olhar, em geral, no centro preciso do anúncio (JOLY, 2007).



 A diagramação assume uma postura clássica, sua leitura se dá com hierarquias de 

informações  de  cima  para  baixo  permitindo  assim  uma  boa  legibilidade.  A  tipografia 

trabalhada no anúncio aparece em caixa alta46 destacando seu texto e chamando a atenção para 

o enunciado. No 

layout,  predominam as cores em tons pastel trabalhadas na textura do anúncio. É possível 

notar a presença da cor vermelha que destaca o texto e assinatura visual da campanha dando 

expressividade e proporcionando contraste entre o texto e a imagem. 

A mensagem icônica

Na  mensagem  icônica,  verificamos  a  presença  do  personagem  masculino  com 

características que o enquadra em uma faixa etária que gira em torno dos 50 anos, o que 

ressalta o interesse em representar no layout o perfil do público-alvo. O personagem apresenta 

um sorriso expresso e sua mão levemente inclinada em direção ao seu peito apontando a 

assinatura visual da campanha, transmite um sentimento de satisfação por se fazer integrante 

do grupo, aqui  visto como “clube dos  Entas”.  As características  físicas  do personagem o 

identificam como um homem comum,  suas  vestes  simples  e  usual  o  remete  ao perfil  do 

indivíduo comum no seu dia-a-dia aparentando extremo prazer por integrar o grupo do “Clube 

dos Entas”. É Perceptível, o interesse do discurso imagético em transmitir o sentimento de 

satisfação e prazer associado ao indivíduo que se insere no perfil dos “sócios” do clube.

A mensagem lingüística 

Na mensagem lingüística encontramos em destaque título “camisinha depois dos 50. 

Experimenta.”  O enunciado trabalha,  em um discurso simples  e direto,  a idéia de uso do 

preservativo como um ato que pode ser visto como algo comum, atitude que ainda não faz 

parte do cotidiano desse público-alvo, uma vez que esse perfil de público encontra-se em sua 

maioria com uma vida conjugal, estável, tendo assim uma relação sexual com apenas a sua 

parceira,  descartando  assim,  a  necessidade  do  uso  do  preservativo.  É  possível  observar 

também,  a  utilização,  no  enunciado,  do  verbo  “experimentar”  trabalhado  na  sua  forma 

imperativa, mas que no discurso assume um tom de sugestão induzindo à busca pelo novo, o 

diferente. Podemos inferir que nesse enunciado há uma tentativa de trabalhar a idéia do uso 

do preservativo como um novo adereço que venha acrescentar ou renovar a relação sexual.  

O enunciado segue na assinatura visual onde aparece a frase “clube dos Entas”.  O 
46 Letra maiúscula ou texto escrito todo em letras maiúsculas.  Disponível em: <http://www.dicionario 
publicitario.net/c.php.> Acessado em: 04/08/2009.



termo clube aparece associando idéia de união e de integracionismo, o que insere no discurso 

o sentimento de participação coletiva induzindo os indivíduos a internalizar a existência de 

uma adesão e que esta se dá devido aos benefícios oriundos do clube. Dessa forma, o discurso 

o internaliza no inconsciente do indivíduo o uso do preservativo, como uma atitude benéfica 

que proporciona satisfação e bem estar. O termo “Enta” também trabalhado no enunciado faz 

analogia direta com a idade do target47 da campanha uma associação direta a quem já passou 

dos quarenta ou cinqüenta anos. 

A campanha  apresenta  o  slogan “sexo não tem idade.  Proteção também não” seu 

discurso  ressalta  a  idéia  da  naturalidade  do  sexo  em  indivíduos  com  idades  avançadas 

ressaltando que essa ausência de limitação etária para o sexo, deve também ser voltada para a 

ausência  de  limitação  quando  o  assunto  é  preservação,  dessa  forma  a  oração  ressalta  a 

importância do uso do preservativo na prática sexual cotidiana do público-alvo. 

Na  parte  inferior  direita  do  anúncio  encontra-se  inserido  o  endereço 

“www.saude.gov.br” logo abaixo se encontra o número “0800 61 1997” ambos  são  elemen-

tos  clássicos  quando  se  trata  anúncios  provindos  do  Ministério  da  Saúde,  sua  inserção 

funciona como índice do órgão responsável pela campanha. Na parte inferior direita localiza-

se a assinatura visual do Governo Federal ao lado do nome Ministério da Saúde atuando como 

identificadores dos responsáveis pela iniciativa da campanha. 

Os  elementos  encontrados  nos  permitem  inferir  que  o  arquétipo  trabalhado  nesta 

campanha foi o do Inocente uma vez em todas as mensagens presentes no anúncio é notória a 

intenção do discurso em transmitir um sentimento de satisfação e otimismo representando um 

universo de extrema alegria, este que não se reflete no cotidiano realístico contemporâneo dos 

indivíduos  alvos  da  campanha.  É  importante  ressaltar  que  não  estamos  inferindo  que  o 

cidadão com mais de 50 anos seja uma pessoa infeliz desprovida de alegria, essa não é a nossa 

assertiva. Nossa colocação ao embasar-se na análise da imagem compreende que o universo 

presente no anúncio em questão não representa a realidade do dia-a-dia do cidadão comum 

deixando assim nossa interpretação navegar por entre os arquétipos e assim encontrar diversas 

semelhanças com o perfil arquetípico do Inocente traçado por Mark e Pearson.

Considerações finais

Na relação entre publicidade e consumidor podemos encontrar diversos signos que 

47 Temo em inglês que significa Público alvo. 



atuam no inconsciente coletivo proporcionando uma melhor identificação da mensagem pelo 

público  alvo.  Para  isso  a  publicidade  utiliza-se  de  técnicas  oriundas  da  Semiótica  e  da 

Psicologia para dispor seus elementos e desenvolver a leitura no interior do layout gerando 

um sentimento de paridade no anúncio. 

Da semiótica, a publicidade apropria-se dos seus estudos de significação e das 

diversas formas de mensagens, inserindo nas peças, elementos que traduzirão,  no discurso 

publicitário,  a conceituação de campanha.  Ao navegar pelo vasto oceano da psicologia,  a 

publicidade  busca  implantar  em seus  anúncios, arquétipos  que  transmitirão  o  sentido  de 

identidade  à  campanha  proporcionando  uma  maior  identificação  pelo  público  receptor 

atuando, assim, no imaginário desses indivíduos como ferramenta influenciadora no processo 

de internalização de estereótipos.

 Nas campanhas de prevenção a AIDS do governo federal analisadas neste trabalho 

esses  signos  e  estereótipos  se  manifestaram  de  forma  espontânea  permitindo  o  seu 

reconhecimento, a partir dos elementos inseridos no interior do layout que atuavam na forma 

de significantes permitindo assim identificar aqui o significado predominante:  o arquétipo.  

Na primeira campanha analisada, onde se tratou do tema: AIDS e preconceito racial 

identificou-se  a  presença  do  arquétipo  do  Inocente,  este  que  atuava  tanto  no  enunciado 

lingüístico  como  no  discurso  imagético  inferindo  sentimentos  que  se  exteriorizavam  no 

anúncio. Ao tratar o negro e a AIDS, a campanha afastou-se de velhos dogmas e preceitos que 

estigmatizaram os afrodescente, trabalhando no interior do seu discurso a idéia de conquista, 

dessa  forma  o  Inocente  foi  trabalhado  inserindo  o  sentimento  de  satisfação,  otimismo  e 

perfeccionismo na tentativa de implantar um discurso de entusiasmo na mensagem com o 

objetivo de induzir o publico alvo a internalizá-las, e assim, leva-lo a adesão.

Ao analisar a segunda campanha percebeu-se uma mudança considerável no perfil do 

discurso em virtude da troca do nicho e da temática da campanha. Esta que circulou no ano de 

2006, tinha uma temática girando em torno dos indivíduos que já eram portadores do HIV. A 

análise dos cartazes dessa campanha nos permitiu inferir que o arquétipo trabalhado foi o do 

Cara Comum. A disposição dos elementos na página, o personagem inserido no interior do 

layout e o discurso comunitário realístico que buscava representar a vida cotidiana com intuito 

de mostrar pertença, distanciando-se das idéias de exclusão ou de morte que circulavam as 

falácias que tratavam da AIDS, fizeram com que este arquétipo se manifestasse na campanha.

Na terceira campanha analisada, esta que se voltou para o público jovem, percebeu-se 

que o discurso publicitário buscava inserir no  seu apelo um sentimento  de independência, 

transferindo  ao  jovem  a  responsabilidade  pela  tomada  de  decisões  numa  tentativa  de 



proporcionar  um  sentimento  de  orgulho  por  fazer  escolhas  e  obter  conquistas  árduas. 

Características encontradas no arquétipo de Herói. Dessa forma, o discurso publicitário entrou 

no universo imaginário do jovem se fazendo entender através da identificação do adolescente 

que se via representado naquele universo apresentado no cartaz da campanha.

Na quarta campanha analisada, identificou-se o arquétipo do Inocente como sendo o 

arquétipo predominante, esta que teve como foco os homens maduros das classes C e D, foi 

abordada trabalhando o sentimento de satisfação em pertencer a um grupo que já adotava o 

uso do preservativo,  esse sentimento é alimentado em todo o discurso publicitário, onde é 

apresentado  na  campanha,  integrantes  que  se  mostram  com  extrema  satisfação  em  está 

integrado ao “clube”, alimentando, assim o sentimento de pertença transmitido no interior do 

discurso com intuito de provocar a adesão dos receptores à mensagem.

Como foi percebida, a fala publicitária vincula suas mensagens à força dos símbolos 

arquetípicos como forma de proporcionar a absorção das ideologias inseridas no discurso. 

Dessa forma as mensagens veiculadas se fazem mais atraentes chamando a atenção do seu 

receptor  à  mensagem  que  está  sendo  propagada.  Uma  vez  que  o  esses  estereótipos 

apresentam-se  em  formas  fáceis  de  assimilação  pelo  cérebro  contribuindo  para  que  a 

mensagem seja melhor recepcionada.

Firmamos assim que as campanhas federais de prevenção a AIDS, ao fazer uso da 

publicidade como mecanismo de difusão das suas mensagens, se insere dentro do mundo da 

publicidade  de  massa  seguindo  os  padrões  publicitários  mercadológicos  para  se  fazer 

entender,  inserindo assim à sua mensagem elementos que atuam na forma de estereótipos 

como pressupostos para uma comunicação eficiente.

Observou-se que houve uma considerável predominância do arquétipo do Inocente, o 

que se justifica pelo fato desse arquétipo se fazer presente em todas as faixas etárias desde a 

infância na qualidade infantil de ingenuidade e dependência, à maturidade, fazendo com que 

as  pessoas  levem essas  expectativas  para  as  situações  da  vida  adulta,  sempre  com idéias 

voltadas  para  o  lado  redencionista,  na  crença  que  acontecimentos  desafiadores  ou 

desagradáveis acabam levando a um final feliz.  Outro fator que legitima a utilização desse 

arquétipo é encontrado no tom das campanhas, estas que sempre assumem posicionamentos 

com  teor  informativo  e  preventivo,  distanciando-se  dos  discursos  preconceituosos  que 

penalizam os portadores de HIV.

 Assentamos então que a fala publicitária das campanhas de prevenção a AIDS utiliza 

significados arquetípicos como mecanismo de criação de identidades nos seus receptores.  

Nesse processo  ele  insere  o seu  discurso permitindo  se  fazer  entender  pelos  mais 



diversos  nichos  ou  classes  sociais,  contribuindo  assim  para  que  sua  mensagem  se  faça 

entendida proporcionando assim a adesão ao que foi propagado.
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Anexos

Anexo A – Campanha 2005,  AIDS e Racismo “. O Brasil tem que vencer esse preconceito.”



Anexo B – Campanha 2006,  “A vida é mais forte do que a AIDS”





Anexo C – Campanha 2007,  “Sua atitude tem muita força na luta contra a AIDS”



Anexo D – Campanha 2008,  “Sexo não tem idade. Proteção também não.”


