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RESUMO 

 

Este paper apresenta a produção audiovisual elaborada para a campanha “Soro Positivo, 

Preconceito Negativo”, desenvolvida no âmbito da disciplina Comunicação Dirigida, curso 

de Comunicação Social - Relações Públicas, da Universidade Federal do Amazonas. O 

objetivo da campanha foi sensibilizar as pessoas sobre o preconceito que os portadores do 

vírus HIV sofrem diariamente, desmistificando questões sobre o HIV, vírus da Aids, 
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principalmente em relação aos portadores. Para isso, o grupo elaborou um material 

composto por vídeo e podcast para divulgação nas mídias digitais (Facebook, Youtube e 

soundcloud). O trabalho contribuiu significativamente para a divulgação e adesão da 

população à campanha, desmistificando preconceitos acerca das doenças sexualmente 

transmissíveis e da Aids.  

 

PALAVRAS-CHAVE: produção audiovisual, campanha Soro Positivo - Preconceito 

Negativo, mídias digitais.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, observa-se o crescente número de campanhas realizadas pelo 

Ministério Público e o Governo Federal a respeito da prevenção e conscientização de 

doenças sexualmente transmissíveis (DST) e da Aids. Entretanto, ainda é necessário 

desmitificar alguns pontos no tocante à temática e à qualidade de vida dos portadores dessas 

doenças.  

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) é o estágio mais avançado da 

doença que ataca o sistema imunológico. Ela é causada pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), que ataca as células de defesa do corpo e deixa o organismo mais 

vulnerável a diversas doenças, desde um simples resfriado a infecções mais graves como 

tuberculose ou câncer. Além do mais, o próprio tratamento dessas doenças fica prejudicado 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).  

O Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV/Aids (UNAIDS) considera a 

epidemia de HIV “uma catástrofe humana sem precedentes que causa sofrimento imenso 

para países, comunidades e famílias em todo o mundo”.  

Segundo o Boletim Epidemiológico - Aids e DST, divulgado em 2015, desde o 

início da epidemia de Aids no Brasil, em 1980, até junho de 2015, foram registrados no país 

798.366 casos da síndrome. O boletim também revela uma queda no coeficiente de 

mortalidade padronizado nos últimos dez anos no Brasil. O coeficiente passou-se de 6,0 

óbitos a cada 100 mil habitantes em 2005 para 5,7 em 2014, o que representa uma queda de 

5,0%. Todavia, essa redução não é observada em todas as regiões do país, uma vez que 

apenas as regiões Sudeste e Sul apresentam tendências de queda, sendo que a região Sul 

teve redução de 10,6% e no Sudeste essa redução foi mais acentuada, de 19,7%. Em 

contrapartida, nas regiões Norte e Nordeste, a tendência é de crescimento nos últimos dez 

anos: no Norte, o coeficiente aumentou 58,6%, passando-se de 4,6 óbitos para cada 100 mil 

habitantes em 2005 para 7,3 em 2014, e no Nordeste aumentou 34,3%, passando-se de 3,2 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIII Prêmio Expocom 2016 – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação 

 
 

 3 

para 4,3 óbitos para cada 100 mil habitantes. A região Centro-Oeste manteve o coeficiente 

de 4,5 em 2005 e em 2014.  

Em 1987, a Assembleia Mundial de Saúde, com apoio da Organização das Nações 

Unidas (ONU), transformou o dia 1º de dezembro em Dia Mundial de Luta contra a Aids, 

com a finalidade de reforçar a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão em 

relação às pessoas portadoras do HIV. A escolha dessa data seguiu critérios próprios das 

Nações Unidas.  

No Brasil, em 1988, uma portaria do Ministério da Saúde decretou a adoção do dia 

1º de dezembro como o Dia Mundial de Luta contra a Aids. 27 anos depois, a Lei nº 

592/2015 institui o mês de dezembro para a realização anual de atividades de enfrentamento 

ao HIV/Aids. Assim, serão realizadas anualmente durante o mês, a nível nacional, 

atividades e mobilizações direcionadas ao enfrentamento do HIV/Aids e outras DST, com 

foco na conscientização, prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos 

das pessoas vivendo com HIV/Aids.  

Nesse âmbito, a mídias digitais
14

 apresentam-se como um espaço de comunicação 

de suma importância, pois podem ampliar a visibilidade dos temas relacionados ao 

HIV/Aids e às demais DST. Além disso, podem colaborar para a construção de um 

sentimento de pertencimento, participação e responsabilidade nas pessoas, seja no tocante à 

prevenção ou na relação à superação de estigmas e preconceitos com os portadores.  

Diante do exposto, este artigo apresenta o trabalho audiovisual produzido para a 

disciplina Comunicação Dirigida, 3º período do curso de Relações Públicas da 

Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A produção composta por vídeo e podcast foi 

elaborada pelos discentes, sob orientação da professora Ma. Judy Tavares, para a campanha 

“Soro positivo, preconceito negativo”, criada pela turma para colaborar com as ações do 

Dezembro Vermelho.  

 

2 OBJETIVO 

Por se tratar de uma produção vinculada à campanha "Soro Positivo, Preconceito 

Negativo", optou-se por utilizar o mesmo objetivo, a saber:  

                                                 
14

 As mídias digitais (em contraponto às mídias analógicas) referem-se ao conjunto de veículos e aparelhos 

de comunicação baseados em tecnologia digital que permitem a distribuição ou comunicação digital de 

produções escritas, sonoras ou visuais.  
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 Sensibilizar as pessoas sobre o preconceito que os portadores do vírus HIV sofrem 

diariamente, desmistificando questões sobre o HIV, vírus da Aids, principalmente em 

relação aos portadores.  

 

3 JUSTIFICATIVA 

Há alguns anos, uma pessoa que recebia o diagnóstico da Aids sentia-se excluída da 

sociedade, como se fosse uma sentença de morte. Entretanto, o Ministério da Saúde ressalta 

que é possível ser soropositivo e viver com qualidade de vida. Atualmente, há 

medicamentos antirretrovirais - coquetéis antiaids que aumentam a sobrevida dos 

soropositivos. Para tanto, é fundamental aderir ao tratamento e seguir as recomendações 

médicas. Ademais, a prática de exercícios e uma alimentação equilibrada contribuem para a 

qualidade de vida.  

Nesse sentido, as mídias digitais podem contribuir para fornecer acesso à 

informação qualificada sobre as DST, o HIV e a Aids. Embora algumas mensagens 

compartilhadas no ambiente virtual sejam irreais e acabam colaborando com a difusão de 

estigmas e discriminações a respeito dos portadores do HIV, a divulgação de peças 

audiovisuais embasadas em dados factuais e atraentes aos diversos públicos sobre a 

temática, pode contribuir para desmitificar a visão negativa e fatalista sobre a Aids, além de 

reduzir o preconceito em relação aos portadoras da síndrome.  

O relatório final divulgado pelo Ministério da Saúde, em 2014, acerca do estudo 

intitulado “a mídia brasileira enfocando os jovens como atores centrais na prevenção de 

DST/Aids e hepatites virais”, apontou que a inclusão de aspectos da subjetividade, como 

questões sobre afetividade e prazer, em produções veiculadas na mídia é um elemento 

crucial para uma boa comunicação.  

Além disso, compreende-se como essencial uma abordagem vinculada à promoção 

do bem-estar e saúde dos portadores do HIV, de modo que desmitifique alguns aspectos em 

relação aos soropositivos, como o direito ao beijo, ao namoro e ao sexo, sem desconsiderar 

a importância do uso de preservativos e a realização de testes diagnósticos. O conhecimento 

precoce da Aids por parte do portador ajuda a aumentar a sobrevida do mesmo.   

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

A campanha "Soro Positivo, Preconceito Negativo" foi resultado de uma atividade 

proposta durante a disciplina de Comunicação Dirigida, curso de Relações Públicas da 

http://www.aids.gov.br/pagina/quais-sao-os-antirretrovirais
http://www.aids.gov.br/pagina/atividade-fisica
http://www.aids.gov.br/pagina/alimentacao
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Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Na ocasião, a turma dividiu-se em grupos para 

o planejamento e a elaboração de vídeos e podcasts para servirem de divulgação da ação 

realizada no dia 6 de dezembro de 2015.  

Durante três semanas, a turma produziu os materiais com a finalidade de sensibilizar 

as pessoas sobre o preconceito que os portadores do vírus HIV sofrem diariamente, 

desmistificando questões sobre o HIV, vírus da Aids, principalmente em relação aos 

portadores. Neste paper, selecionou-se um vídeo
15

 e um podcast
16

 para representar a 

produção dos autores. 

Para a realização do trabalho, os discentes reuniram-se periodicamente para a 

definição de conteúdo e elaboração do roteiro das produções. Nesse processo, a pesquisa 

bibliográfica e as discussões em grupo foram fundamentais para a escolha da temática 

abordada no trabalho.  

 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

 Em um primeiro momento, os discentes se reuniram a fim de discutir a temática 

tratada no material. Para a criação do roteiro, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 

fontes do Ministério da Saúde, com a finalidade de informar dados factuais e desmitificar 

alguns pontos difundidos nas redes sociais digitais sem comprovação científica.  

Os pontos definidos para a abordagem na produção do material foram:  

Vídeo: filmagem de um conjunto de cenas realizadas e atuadas pelos discentes com 

a finalidade de desmitificar alguns aspectos em relação aos portadores da Aids, entre eles o 

direito ao namoro, ao beijo e ao sexo, além de divulgar a campanha "Soro Positivo, 

Preconceito Negativo”. Também foi apresentado um contexto sobre a definição da 

síndrome, tratamento e a precaução necessária de se usar o preservativo nas relações 

sexuais.  

Podcast: gravação de áudio com a finalidade de apresentar curiosidades a respeito 

da Aids, tais como os efeitos causados pelo vírus HIV e a definição da síndrome 

relacionada a homossexuais até 1982, sendo alterada após o diagnóstico da síndrome em 

heterossexuais. O podcast abordou o contexto histórico da síndrome de forma descontraída, 

com o uso da vinheta do programa “De onde vem”, produzido pela TV PinGuim para TV 

                                                 
15

 Link do vídeo: https://www.facebook.com/altair.canuto1/videos/450510275132783/?ref_newsfeed_story_ 

type=regular&action_history=null.  

 
16

 Link do podcast: https://soundcloud.com/comunica-o-dirigida/curiosidades-do-dia?in=comunica-o-

dirigida/sets/soropositivo-preconceito. 

https://www.facebook.com/altair.canuto1/videos/450510275132783/?ref_newsfeed_story_%20type=regular&action_history=null
https://www.facebook.com/altair.canuto1/videos/450510275132783/?ref_newsfeed_story_%20type=regular&action_history=null
https://soundcloud.com/comunica-o-dirigida/curiosidades-do-dia?in=comunica-o-dirigida/sets/soropositivo-preconceito
https://soundcloud.com/comunica-o-dirigida/curiosidades-do-dia?in=comunica-o-dirigida/sets/soropositivo-preconceito
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Escola, TV Cultura, TV Rá-Tim-Bum, Canal Futura, Rede Gospel e TV Brasil. A intenção 

do podcast era informar e divulgar a campanha de modo informal e mais acessível ao 

público jovem.  

A edição do material foi realizada nos programas Imovie e Montagem Real Player. 

Definiu-se tanto para o vídeo quanto para o podcast o tempo máximo de duração de 1 

minuto e meio. Após essa etapa, o material foi divulgado nas mídias digitais, sendo que o 

vídeo foi compartilhado na fanpage do curso de Relações Públicas da Ufam e pelos 

discentes nos perfis pessoais no Facebook e no Youtube, e o podcast foi compartilhado na 

conta da campanha “Soro Positivo, Preconceito Negativo” no aplicativo soundcloud e 

também na fanpage do curso.  

 

6 CONSIDERAÇÕES  

A produção audiovisual apresentada neste trabalho demonstra a relevância da 

formação acadêmica para a sensibilização da sociedade acerca da prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis e da Aids, além de contribuir para desmistificar preconceitos 

ainda presentes no inconsciente de muitas pessoas.  

A utilização das mídias digitais facilitou a divulgação da campanha à medida que 

não exigem investimento financeiro. Entretanto, demandou o cuidado com a linguagem e a 

definição de conteúdo, além do tempo de duração e edição do material.  

Em pouco tempo, as mídias digitais tornaram-se parte imprescindível da vida 

humana. Quando utilizadas de maneira correta, podem ser elementos de integração dos 

indivíduos no combate ao preconceito aos portadores de HIV e demais doenças que afetam 

a saúde e o bem-estar das pessoas.   
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